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REGULAMIN 

II EDYCJI POWIATOWEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

„Najciekawsze zakątki powiatu otwockiego” 

      

1. Organizator 
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku 

 

2. Uczestnicy 

Uczniowie z wszystkich szkół podstawowych z powiatu otwockiego 

 
3. Kategorie wiekowe 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 

• kategoria I  - uczniowie klas 1 – 3 

• kategoria II – uczniowie klas 4 – 8 

 
4. Cele konkursu 

• promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywanie niezwykłych 
zakątków powiatu otwockiego, 

• rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą, 

historią  i architekturą okolic, 

• rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej  
oraz twórczego działania, 

• rozwijanie zainteresowań umiejętności i uzdolnień związanych  

z fotografią 

• prezentacja twórczości dzieci i młodzieży  

• integracja społeczności rodzinnej, lokalnej i promowanie szkół 

 

5. Zasady ogólne 
• przedmiotem konkursu są wykonane przez autorów prace  fotograficzne 

związane z tytułem 

• tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki  
i urokliwe miejsca powiatu otwockiego 

• w konkursie powiatowym może wziąć udział dowolna liczba osób z jednej 

szkoły z każdej kategorii wiekowej 

• każdy uczestnik nadsyła jedną fotografię w formacie min. 20x30 cm  
oraz zapis zdjęcia w formie pliku 

• nadesłane prace należy czytelnie opisać na odwrocie (tytuł pracy, imię  

i nazwisko autora, szkoła i klasa, telefon kontaktowy, mail) 

• konkursowe prace nie będą zwracane 

• nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane  
na profilu Facebook organizatora lub w mediach drukowanych 
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• warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do pracy zgody  

na przetworzenie danych osobowych i przesłanie karty zgłoszeniowej 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu 
 

6. Terminy 

• warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej  
do 14 kwietnia 2022 roku na adres: k.jakubowska.sp3@wp.pl 

• prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać osobiście  

lub przesłać drogą pocztową w odpowiednio zabezpieczonej kopercie  

do dnia 14 kwietnia 2022 roku na adres: 
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa 

 ul. Kościuszki 28 

 00 – 400 Otwock 
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny 

  Dodatkowo należy przesłać konkursowe zdjęcie w formacie jpg  

na adres: k.jakubowska.sp3@wp.pl 

 
7. Ogłoszenie wyników i nagrody. 

Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie jury powołanego  

przez organizatora. Jury bierze pod uwagę: 

• zgodność z tematem 

• pomysłowość  

• oryginalność ujęcia  

• kreatywne ujęcie tematu 

Jury wybierze prace, które zajmą I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. 
Wyniku konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

do dnia 29 kwietnia 2022. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia 

nagród drogą telefoniczną lub e – mailem. Zwycięzcy otrzymają nagrody,  
a pozostali uczestnicy upominki i dyplomy. 

 

8. O wszelkich ewentualnych zmianach w regulaminie organizatorzy decydują się 
powiadomić w stosownym terminie. 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka: 

Kamila Jakubowska pod numerem: 22 – 788 – 64 – 61 lub drogą mailową: 
 sp3@oswiata-otwock.pl, k.jakubowska.sp3@wp.pl 

 

 

 
 
     

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
 
    

 

 
 

mailto:sp3@oswiata-otwock.pl
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Zał. nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

DO 
 

 II EDYCJI POWIATOWEGO 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Najciekawsze zakątki powiatu otwockiego” 

 
 

Nazwa placówki: ………………………………………………………………………. 

 

Adres placówki: ……………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………... 

 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………… 

 

  

Imię i nazwisko uczestnika Klasa 

  

  

  

  

 

 

…………………………………………….. ………………………………………… 

Podpis nauczyciela Podpis i pieczęć dyrektora  
 

 
 
Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 14 kwietnia 2022 roku mailem pod adres:  
k.jakubowska.sp3@wp.pl 
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Zał. nr 2 
    

ZGODA RODZICÓW 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………..  

w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Najciekawsze zakątki powiatu 

otwockiego” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Tomasza Morusa  

w Otwocku. 

 

        

 …….……………………………………………………………………… 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka ……………………….………………………………….. oraz wykorzystywanie jego 

wizerunku w materiałach promocyjnych konkursu, informacyjnych i dokumentujących 

działalność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku. 

 

 .…..……………………………………………………………………… 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Tomasza Morusa w Otwocku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

jednak niezbędne do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym 

„Najciekawsze zakątki powiatu otwockiego”. Osoba, której dane podlegają 

przetwarzaniu, ma prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania 

ich przetwarzania. Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili wycofana. 

 
 

 


