
DZIELNICOWY KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY 
„WIOSNA W MOIM MIEŚCIE” 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
 
Organizator konkursu: 

 
Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora Petőfiego, 

ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa 
 
 
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Joanna Sawosz, Edyta Nowak 
 
 

I. Cele konkursu: 
 

1. Ukazanie piękna wiosennej Warszawy; 
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i zainteresowania fotografią; 
3. Wyzwalanie kreatywności oraz ekspresji twórczej; 
4. Umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych na terenie dzielnicy. 

 

II. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-6 wolskich szkół podstawowych. 

 

III. Termin i miejsce składania prac konkursowych: 
 

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy mailowo na adres sp132@edu.um.warszawa.pl  
do 18 marca 2022 roku (załącznik 1). 

2. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 132 do 22 
kwietnia 2022 roku.  

3. Prace przyniesione po terminie, nie będą uwzględniane. 

 

IV. Zasady ogólne: 
 

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy pod tytułem „Wiosna w moim mieście”.  
2. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych. 



3. Zgłoszone prace pozostają własnością organizatora konkursu i nie będą zwracane 
autorom. 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na 
wykorzystanie zdjęć na potrzeby konkursu. 

5. Prace należy opisać drukowanymi literami na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko 
autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela). 

6. Do zgłoszonych przez szkołę prac należy dołączyć: 
- kartę uczestnictwa (załącznik 2); 
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz klauzulę informacyjną (załącznik 3). 
 

V. Zasady szczegółowe: 
 

1. Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną techniką płaską (np. rysunek, 
wydzieranka, kolaż, itp.) lub przedstawiać autorską fotografię, która nie została 
zgłoszona w innym konkursie.  

2. Format prac: A3 lub A4 (prosimy nie rolować prac). Prace przestrzenne nie będą 
uwzględniane w konkursie. 

3. Uczeń może zgłosić jedną pracę.  
4. Fotografie powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym, o formacie 20 x 

30 cm. 
5. Dopuszcza się dostarczenie wyłącznie kolorowych prac fotograficznych. 
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby niniejszego 

konkursu.  

 

VI. Zasady przyznawania nagród: 
 

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły 
organizującej konkurs. 

2. Przewiduje się przyznanie nagród za I, II i III miejsce oraz wyróżnień w dwóch 
kategoriach: klasy 1-3; klasy 4-6. 

3. Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu, a także 
wyróżniających się: 
- pomysłowością; 
- jakością techniczną; 
- estetyką wykonania pracy. 

4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.05.2022 roku w Szkole Podstawowej          

nr 132 w Warszawie. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, Organizator zastrzega 
możliwość rozdania nagród drogą pocztową.  

6. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie szkoły www.sp132.waw.pl; 
7. Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i wręczenia 

nagród.  



Załącznik 1 

 
 
 
..................................................... 
             /pieczątka szkoły/ 
 

 
 

ZGŁOSZENIE  
 

do udziału w Dzielnicowym Konkursie fotograficzno-plastycznym 

dla uczniów klas I-VI wolskich Szkół Podstawowych 

 
„WIOSNA W MOIM MIEŚCIE” 

 
 

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

…………………………………………………………………………………….  
/pełna nazwa szkoły/ 

 
 
 
 
 

........................................................... 
                                                                                               /pieczęć i podpis Dyrektora/ 

  



Załącznik 2 

 

 

Dzielnicowy Konkurs fotograficzno-plastyczny 

 
„WIOSNA W MOIM MIEŚCIE” 

 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

Nazwa i nr szkoły……………………………………………………… 
 

Adres ………………………………………………………………….. 
 

Telefon ……………………… e-mail ………………………………... 
 
 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika 
konkursu* klasa Nazwisko i imię nauczyciela* 

 
1. 
 

   

 
2. 
 

   

 
3. 
 

   

 
4. 
 

   

 
5. 
 

   

 
*Uwaga! Prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa wielkimi literami 

 



Załącznik 3 

Obowiązek informacyjny dla niepełnoletnich uczestników konkursu           

w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sándora 

Petőfiego (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą w Warszawie. Z Administratorem 

można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grabowska 

1, 01-236 Warszawa lub drogą mailową: sp132@edu.um.warszawa.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych — Andrzeja Rybus-Tołłoczko,         

z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: andrzej.rybus-

tolloczko@rtnet.pl. 
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 
4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu: 

a) wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie 

internetowej i portalach społecznościowych Administratora — art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

– dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody; 

b) udziału w konkursie ……………………………………………………- art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO – dane osób, które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu. Dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu 

przyznania nagród. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) poinformowania o warunkach organizacji konkursu i jego regulaminie — art. 6 ust. 1 

lit. b RODO; 

b) odebrania od Ciebie zgody na udział Twojego dziecka/podopiecznego na udział              

w konkursie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Dane będą przechowywane do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu — jeśli Twoje 

dziecko nie zwycięży, Twoje dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu. Jeżeli Twoje dziecko zwyciężyło, Twoje dane będą przechowywane do czasu 



przyznania nagród. Twoje dane niezbędne do ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń 

będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia konkursu. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to 

nastąpić, to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka. 

9. Rodzic/opiekun prawny/osoba sprawująca pieczę zastępczą osoby, której dane dotyczą 

ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na 

utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna. 

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja, ………………………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku 

mojego dziecka ……………………………………………………………………. 

……………………………     …………………………….. 

/Miejscowość, data/   /podpis opiekuna prawnego — nie dotyczy 
uczestników powyżej 16 rż./ 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych mojego dziecka: 

……………………………     …………………………….. 

/Miejscowość, data/       /podpis opiekuna prawnego/ 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych: 

……………………………     …………………………….. 

/Miejscowość, data/       /podpis opiekuna prawnego/ 


