
 „W rodzinnym obiektywie - Czeladź moje miasto”
Konkurs fotograficzny dla uczniów klas 1-3 oraz ich rodziców 

z okazji 760 rocznicy lokacji miasta 

Każdy ma ulubione miejsca wypoczynku spacerów dokąd chętnie wybiera się z rodzicami.

Zachęcamy, więc do wspólnych wycieczek podczas, których będzie można uwiecznić w obiektywie

aparatu piękno naszego miasta - Czeladź. 

Otwieramy szeroko oczy, wychodzimy z domów zabieramy ze sobą rodziców

 i poszukujemy interesujących miejsc, krajobrazów, ciekawych budowli, które można podziwiać 

w naszym mieście. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu o nazwie „W rodzinnym obiektywie - Czeladź moje miasto” 

jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi.

2. Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci i ukazywania różnorodności piękna naszego miasta,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, zabytków również

przyrodniczych),

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców,

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

3. Konkurs jest kierowany do uczniów klas 1-3 wszystkich czeladzkich szkół podstawowych oraz

ich rodziców.

4. Aby przystąpić do konkursu, należy wykonać jedną fotografię, na której przedstawione mogą być

zabytki, krajobraz czy interesujące budowle znajdujące się w naszym mieście.

5. Zdjęcie należy opatrzyć ciekawym tytułem (długości do 4 wersów). Tytuł może zawierać

elementy żartobliwe czy rymy. Ważne, aby był ciekawy i oryginalny oraz pasował do fotografii.

Dodatkowo należy określić miejsce wykonania zdjęcia.

6. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby zdjęć niż zostało to

określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej

podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone. 

7. Fotografia może być wykonana telefonem - sprzęt specjalistyczny nie jest wymagany.

8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje niezależna komisja konkursowa powołana

przez organizatora.

9.  Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 



- zgodność nadesłanej fotografii z tematem konkursu,

- poziom estetyczny zdjęcia (zdjęcie wyraźne, niezamazane),

- dopasowanie tematyczne fotografii oraz tytułu.

10. Do zdjęcia należy wypełnić metryczkę, klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie

danych osobowych oraz zgodę na publikację pracy konkursowej. Wszystkie przedmiotowe

dokumenty stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

11. Fotografie w formacie elektronicznym "JPG" należy przesłać do dnia 15.05.2022 r., na adres

mailowy: b.ksiazek@sp3czeladz.pl lub a.paluszkiewicz@sp3.czeladz.pl 

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.05.2022 r. Komisja powołana przez organizatora

przyzna I, II oraz III miejsce. Prace będą oceniane na poszczególnych poziomach klasa I, klasa. II

oraz klasa III.

13. Na zwycięzców czekają upominki oraz dyplomy.

14. Prace konkursowe mogą być wystawione w formie galerii na stronie szkoły oraz profilu

facebookowym organizatora oraz w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.

15. Postanowienia końcowe:

- Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania  i reprodukowania prac

konkursowych.

- Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu oraz podziału nagród.

 - Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej

organizatora http://www.sp3.czeladz.pl/ oraz profilu facebookowym szkoły. 

 - Dyplomy oraz upominki zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście do szkoły

autora zdjęcia.

- Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przebieg konkursu: 

Bożena Książek, e-mail: b.ksiazek@sp3czeladz.pl lub 

Aleksndra Paluszkiewicz:  a.paluszkiewicz@sp3.czeladz.pl. 
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Metryczka uczestnika konkursu: „W rodzinnym obiektywie - Czeladź moje miasto”

Imię i nazwisko autora zdjęcia

Nazwa oraz adres szkoły autora zdjęcia

Klasa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWZRZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w 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 – RODO. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi, informuje że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi, 
zwanych dalej Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi; 
tel. 32 265 22 90, e-mail: sp3korczak@op.pl
2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych) jest 
Marek Wożniak (kontakt do inspektora e-mail: wozniakmarek@op.pl)
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia ogólnopolskiego 
konkursu  czytelniczo-plastycznego pt. „Zaprojektuj okładkę do ulubionej lektury” zgodnie z udzieloną przez
Państwa zgodą.
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, i nie jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
od kwietnia 2022r. do grudnia 2022r. 
7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje praw do:
1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
3) usunięcia swoich danych osobowych - na podstawie art. 17 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych - RODO,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych - na podstawie art. 18 –
RODO,
5) przenoszenia swoich danych osobowych - na podstawie art. 20 – RODO.
8. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, oraz nie podlegają 
profilowaniu.

…………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)
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WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKA …………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/mojej córki, pozostającego pod 

moją opieką prawną

………………………………………………………………………………………………………

                                                                    (imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu „W rodzinnym obiektywie - Czeladź 

moje miasto”

..........................................    
miejscowość, data

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

WYRAŻENIE ZGODY NA PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ 

UCZESTNIKA
…………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego syna/mojej córki, pozostającego pod moją opieką 

prawną

………………………………………………………………………………………………………

                                                                     (imię/imiona i nazwisko dziecka)

do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu „W rodzinnym obiektywie - Czeladź

moje miasto”

..........................................    
miejscowość, data

………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)


