
REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Moja miejscowość zimą” 

 PATRONAT 

Burmistrz Gminy Iwonicz -Zdrój 

 OGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. 

Cele konkursu: 

 Wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Gminy Iwonicz- Zdrój, 

w sposób promujący walory architektoniczno- przyrodnicze. 

 Rozwijanie pasji fotograficznych oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako 

formy sztuki. 

 Dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących  w zimie, oraz  zachęcenie do 

fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości.  

Uczestnicy: 

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Iwonicz- 

Zdrójw następujących kategoriach wiekowych: 

 klasy I-III 

 klasy IV-VIII 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Konkurs jest przeznaczony dla amatorów fotografii. 

b) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane przez dziecko 

i wywołane w formacie A4kolorowe lub czarno – białe, przedstawiające dowolne miejsce 

lub krajobraz na terenie naszej gminy. 

c) Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskichdo 

zgłoszonej pracy, co oznacza, że zgłoszona przez niego praca została wykonanaosobiście 

i nie jest kopią fotografii stworzonej przez inne osoby, a także nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. 

d) Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie 

wizerunku tej osoby. 

e) Do pracy konkursowej powinna zostać dołączona metryczka konkursowa (załączniknr 1), 

a także oświadczenie rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik 

nr 2). 

Opis pracy– załączniki: 

- metryczka konkursowa:imię i nazwisko autora pracy, tytuł zdjęcia, klasa, nazwa i adres szkoły 

podstawowej,imię i nazwisko rodzica/opiekuna,telefon kontaktowy, e-mail (załącznik nr 1), 

- oświadczenie rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). 

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych: 

Prace konkursowe, wraz z metryczką oraz zgodą rodzica/opiekuna,należydostarczyć 

osobiście lub przesłać pocztąna adres:Szkoła Podstawowaim. ks. Antoniego Podgórskiego 

w Iwoniczu, ul. Zagrodniki 21, 38-440 Iwonicz-Zdrój z dopiskiem Gminny Konkurs 



fotograficzny „Moja miejscowość zimą”do 10.02.2021 roku do godziny 15:00.Liczy się data 

wpływu do sekretariatu szkoły.Prace, które napłyną po wyznaczonym terminie nie będą 

oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy wynikłe podczas 

przesyłki/transportu. 

Jury: 

1. Organizator powołuje Jury konkursu,  

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

konkursufotograficznego „Moja miejscowość zimą”. 

Informacje dodatkowe: 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowejSzkoły Podstawowej im. 

ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczuhttp://www.sp.iwonicz.pl/, oraz na stronie Gminy 

Iwonicz-Zdrój https://iwonicz-zdroj.pl/w dniu 17 lutego 2021 r.Nagrody zostaną przyznane 

dzieciom, w obu kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce. 

Sposób wręczenia nagród:  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną o sposobie oraz przewidywanym terminie       

wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Postanowienia końcowe: 

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac  

w intrenecie oraz mediach społecznościowych wraz z umieszczeniem nazwiska 

autora. 

b) Organizatorzy nie przewidują zwrotu prac konkursowych. 

c) Uczestnik konkursu/opiekun prawny dokonując zgłoszenia do konkursu, akceptuje 

wszystkie zasady konkursu określone niniejszym regulaminem. 

d) Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia konkursu. W sytuacjach nieobjętych regulaminem decyzję 

podejmuje organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie. 

e) Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 

ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczuhttp://www.sp.iwonicz.pl/, oraz na stronie 

internetowej GminyIwonicz -Zdrójhttps://iwonicz-zdroj.pl/. 

Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres 

mailowy:spiwonicz@op.pl 

    

          Organizatorzy  
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU  GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Moja miejscowość zimą” 

Załącznik nr 1 – metryczka konkursowa: 

Imię i nazwisko autora pracy:  

Tytuł zdjęcia:  

Klasa:  

Nazwa i adres szkoły:  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:  

Telefon kontaktowy / e-mail:  

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna: 

 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje 

wszystkie jego warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanej fotografii; 

 uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

 wyrażam zgodę na przetworzenie i wykorzystywanie danych osobowych mojej 

córki/syna …………………………………………………………….. a także 

wykonanej pracy w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Moja miejscowość 

zimą”, dla potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) 

 

…………………………..………    ……………………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                          Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

    


