
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Bóg w mojej okolicy" 

pod patronatem  
Ewy Rawy – Lubuskiej Kurator Oświaty 

 
I. Organizator 
 Zespół Edukacyjny w Bytnicy 
 
II. Uczestnicy 
 Dzieci i młodzież szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego 
 
III. Kategorie wiekowe 
 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: 
  1. kl. I - III 
  2. kl. IV - VIII 
 
IV. Cel konkursu 
 1. Budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu. 
 2. Dostrzeganie wątków religijnych w życiu codziennym człowieka. 
 3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej. 
 4. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii. 
 
V. Zasady ogólne 
 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie,  
  będące oryginałami. 
 2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
 3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową. 

4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami na odwrocie fotografii 
(tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły) oraz 
nazwiskiem i imieniem w nazwie pliku (nazwisko_imie) 

 5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do  
  nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z 
  załącznikiem do niniejszego regulaminu. 
 6. Przesłane prace nie będą zwracane. 
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
VI. Zasady szczegółowe 
 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których szeroko rozumiana tematyka 
  wiąże się z podanym tytułem. 
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 
 3. Format wywołanej (wydrukowanej) fotografii nie może być mniejszy  



niż 18x24 cm, a rozdzielczość pliku z rozszerzeniem *.jpg 2114×2846 pikseli.  
 4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć. 
 5. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka,  
  uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje 
  się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 
 6. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. 
  daty) będą dyskwalifikowane. 
 7. Fotografie należy przesłać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 
 
VII. Terminy 
 Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub 
 przesłać do dnia 15 lutego 2023. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: 
  Zespół Edukacyjny w Bytnicy 
  66-630 Bytnica 85 
  z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny 
 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz 
 za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. Wersję elektroniczną 
zdjęcia można dołączyć do wydruku nagraną na płytę CD-ROM lub przesłać na 
adres: konkursfoto@icloud.com  

 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 1 marca 2023. 
 
VIII. Ogłoszenie wyników i nagrody 
 Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są 
 ostateczne. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 
 Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród 
 drogą telefoniczną lub przez e-mail szkoły do 15 marca 2023. 
 
IX. Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 
 uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
rozstrzygnięcia konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z 
wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich 
 danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich 
 brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. 



 Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) 
 zostaną opublikowane na stronie internetowej. W sprawie roszczeń wnoszonych 
 przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. 
 Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez organizatora 
 konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. 
 Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator 
 nie zwraca nadesłanych prac.  
 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez 
 podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. 
 
 Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:  
  Ks. Marcin Majewski - tel.: 95/781 96 99 lub konkursfoto@icloud.com  
 
  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Bóg w mojej okolicy" 
 

I. Informacja o autorze 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………….. 

Numer telefonu: …………………………………………………………………….. 

Szkoła i klasa: ………………………………………………………………………… 

II. Prace zgłaszane do konkursu (do 3 zdjęć): 

 
Tytuł: 
 

 

Miejsce wykonania: 
 

 

Data wykonania: 
 

 

Opis: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tytuł: 
 

 

Miejsce wykonania: 
 

 

Data wykonania: 
 

 

Opis: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Tytuł: 
 

 

Miejsce wykonania: 
 

 

Data wykonania: 
 

 

Opis: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem 
przesłanych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych jako 
uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu 
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na 
warunki w nim zawarte. 

 

 

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

czytelny podpis uczestnika i jego (rodzica/opiekuna) 

 


