
Regulamin Konkursu Plastyczno - Fotograficznego 

„ P o t ęg a  N a t u r y ”  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, Masłowo 8 63-140 Dolsk.  

2. Konkurs jest częścią projektu „EkoRok w naszej szkole”. 

3. Prace przygotowane na Konkurs powinny uchwycić „Potęgę Natury”. 

4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

5. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 
procedurze regulaminowej konkursu. 

6. Konkurs jest wyłącznie dla fotografów-amatorów i nie mogą brać w nim udziału osoby, które 
prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą związaną z fotografią. 

7. Konkurs trwa do 28 kwietnia 2022 roku. 

2. PRACA PLASTYCZNA 

1. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci między 3 a 9 rokiem życia. Każdy uczestnik może 
zgłosić maksymalnie jedną  pracę ukazującą „Potęgę Natury”. 

2. Praca plastyczna może być wykonana zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowa lub czarno-
biała w formacie A3. Praca musi być przestrzenna (3D) zawierająca elementy natury. 

3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, wystawiane i publikowane.  

4. Termin zgłaszania prac mija 28 kwietnia 2022 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy 
konkursowej do siedziby Organizatora.  

5. Zgłaszaną do konkursu pracę plastyczną należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł pracy, 
imię, nazwisko, adres, nazwa placówki edukacyjnej (dotyczy uczniów) ,telefon lub e-mail autora 
pracy (opiekuna prawnego). 

6. Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 
i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie 
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy 
z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.  

7. Prace plastyczne należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Masłowie. Prace można również przesyłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, 
Masłowo 8 63-140 Dolsk. Z dopiskiem: konkurs plastyczny „Potęga Natury”. 

8. Wraz z przekazaniem pracy należy dostarczyć podpisane oświadczenia, których wzór stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu.  

9. Oceny prac plastycznych oraz przyznanie nagród dokona Jury Konkursu. 

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas akcji „Na ścieżkach przyrody gminy Dolsk” dnia 
7 maja 2022r. Osoby nagrodzone zostaną wcześniej poinformowane drogą telefoniczną lub mailową 
przez Organizatora Konkursu. 



3. ZDJĘCIA 

1. Konkurs fotograficzny przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 10 rok życia. Górna granica 
wieku nie została określona. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną  fotografię, ukazującą 
„Potęgę Natury”. 

2. Fotografia może być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowa, czarno-biała i w sepii, 
wydrukowana na papierze fotograficznym w formacie A4. 

3. Zdjęcia w formie cyfrowej nie wezmą udziału w konkursie. 

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane, wystawiane i publikowane.  

5. Termin zgłaszania zdjęć mija 28 kwietnia 2022 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 
pracy konkursowej do siedziby Organizatora.  

6. Zgłaszaną do konkursu fotografię należy opisać na odwrocie: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, 
nazwisko, adres, nazwa placówki edukacyjnej (dotyczy uczniów), telefon lub e-mail autora zdjęcia 
(opiekuna prawnego).  

7. Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane 
i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie 
Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy 
z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.  

8. Fotografię należy składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Masłowie. Prace można również przesyłać na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie, 
Masłowo 8 63-140 Dolsk. Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Potęga Natury”. 

9. Wraz z przekazaniem fotografii należy dostarczyć podpisane oświadczenia, których wzór stanowi 
załącznik do niniejszego Regulaminu.  

10. Oceny fotografii oraz przyznanie nagród dokona Jury Konkursu. 

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas akcji „Na ścieżkach przyrody gminy Dolsk” dnia 
7 maja 2022r. Osoby nagrodzone zostaną wcześniej poinformowane drogą telefoniczną lub mailową 
przez Organizatora Konkursu. 

4. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 28 kwietnia 2022r. 

2. Ocena Jury 29 – 30 kwietnia 2022r.  

3. Wyłonienie laureatów konkursu 7 maja 2022 r.  

4. Wystawa pokonkursowa prac i wręczenie nagród odbędzie się podczas akcji „Na ścieżkach 
przyrody gminy Dolsk” dnia 7 maja 2022r.   



5. NAGRODY 

1. Laureaci pierwszych 3 miejsc oraz prace wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.  

2. Organizator zamierza przyznać nagrody w następujących kategoriach wiekowych: 

• Konkurs Plastyczny 

▪ Dzieci w wieku 3-6 lat 

▪ Dzieci w wieku 7-9 lat 

• Konkurs Fotograficzny 

▪ Dzieci w wieku 10-14 lat 

▪ Młodzież w wieku 15-18 lat 

▪ Dorośli 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w danej kategorii wiekowej w 
przypadku nie wpłynięcia prac konkursowych.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku niskiego 
poziomu prac nadesłanych na konkurs.  

5. Wybrane przez jury prace zostaną pokazane na wystawie podczas akcji „Na ścieżkach przyrody 
gminy Dolsk” a następnie zlicytowane podczas aukcji.  

6. Pieniądze uzyskane z aukcji zostaną przekazane na przyrodniczy cel charytatywny. 

7. O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną lub e-
 mailową. 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 

1. Zgłoszenie pracy lub zdjęcia do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 
wykorzystywanie podczas wystawy oraz zlicytowanie prac podczas aukcji w dniu podsumowania 
projektu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac plastycznych oraz fotografii 
zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w tym 
społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie pracy plastycznej lub fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 
niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

2. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora. Wyróżnione 
prace plastyczne lub fotografie zostaną zlicytowane na aukcji podczas podsumowania projektu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem 
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych 
pochodzących ze zgłoszeń sporządzonych przez Uczestników.  

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.  

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 



ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................. (imię i nazwisko), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Masłowie, w związku z organizacją i realizacją konkursu plastyczno-fotograficznego „Potęga 
Natury”, realizowanego w ramach projektu „EkoRok w naszej szkole” w terminie 01.04.2022 - 
31.05.2022 

……………………………………………….. 

(data i czytelny podpis uczestnika)  

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie pracy 
plastycznej lub fotografii bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest 
jednoznaczne z tym, iż zdjęcia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w  Masłowie, a także na profilu facebookowym instytucji. Oświadczam ponadto, że 
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie 

................................................................................ 

 (data i czytelny podpis uczestnika)  

Obowiązek informacyjny: 

 Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 
informujemy, iż:  

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie. 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu 
i zakresie niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, realizacji konkursu plastyczno-fotograficznego, 
archiwizacji prac i zdjęć, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź 
ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

3. Dane będą udostępniane wyłącznie Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych prac.  

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
konkursu plastyczno – fotograficznego.


