
 

REGULAMIN 

Gminnego Konkursu   
Fotograficznego p.n. 
 

Fotografujemy zjawiska fizyczne
 
Patronat honorowy: Wójt Gminy Laskowa 
Organizator:  - Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Laskowej, 
 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 

i Turystyki w Laskowej 
 
Cele  konkursu: 
1. Upowszechnianie (poprzez fotografię) wiedzy 

z zakresu fizyki i astronomii oraz innych nauk 
przyrodniczych. 

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów naukami 
przyrodniczymi, a zwłaszcza fizyką. 

3. Rozwijanie naturalnej fascynacji młodzieży 
otaczającym światem: zjawiskami zachodzącymi 
wokół nas, techniką, osiągnięciami nauki. 

4. Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych 
uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, 
rozbudzanie potrzeby samokształcenia 
i doskonalenia.  

5. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych 
źródeł informacji oraz weryfikacji zdobytych 
informacji. 

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 
w dziedzinie fotografii. 

   
Uczestnicy konkursu: 
1. Uczniowie klas 7, 8 SP oraz III gimnazjum 

uczęszczający do szkół na terenie gminy Laskowa. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim 

udział, należy dostarczyć  1 fotografię 
w wersji papierowej (w formacie 10 na 15 cm) 
przyklejoną na kartce A4, na której umieszczone 
będą następujące informacje: 

 tytuł 

 nazwisko i imię autora pracy 

 pełna nazwa szkoły oraz klasa uczestnika 

 dane techniczne sprzętu, którym wykonano 
zdjęcie 

 nazwa i krótki opis przedstawionego zjawiska 
fizycznego 

oraz wypełniony Załącznik 1 do niemniejszego 
regulaminu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Prace konkursowe będą oceniane za: 

 oryginalność pomysłu - do 10 pkt, 

 opis zjawiska fizycznego - do 20 pkt, 

 wrażenia artystyczne pracy - do 10 pkt, 

 jakość fotograficzną - do 10 pkt. 
3. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć 

osobiście w terminie do 30 listopada 2018 roku 
na adres:  
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
34-602 Laskowa 2 
z dopiskiem:  
„Konkurs fotografujemy zjawiska fizyczne”  

7. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu szkoły 
uczestników zostaną powiadomione drogą 
mailową. Informacja ta będzie również 
zamieszczona na stronie internetowej Urzędu 
Gminy i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Laskowej. 

8. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne 
z deklaracją, iż zgłaszający prace konkursowe jest 
jej wyłącznym autorem. Ponadto potwierdza, że 
prace konkursowe w żaden sposób nie naruszają 
praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów 
prawa, a osoby portretowane wyrażają zgodę na 
publikowanie swojego wizerunku. 

9. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza 
akceptację warunków regulaminu.  

10. Od decyzji jury konkursowego nie przysługuje 
odwołanie.  

11. Powołane przez organizatora jury będzie czuwało 
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz 
wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane 
nagrody rzeczowe. 

 
 
 
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć 
pod numerem telefonu: 501960473 (dostępny po 
godz. 16) 
lub pisząc na e-mail: projektFIZYKA@poczta.fm 
 
 
 
Zapraszamy do udziału w Konkursie. 
 
 



Karta zgłoszeniowa. Załącznik Nr 1 regulaminu Konkursu fotograficznego 

„Fotografujemy zjawiska fizyczne” 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 
 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

  

dziecka  .......................................………………………................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

ucznia..................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Fotografujemy zjawiska fizyczne”. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Laskowej oraz Gminy Laskowa imienia i nazwiska, nazwy szkoły mojego dziecka na liście 

nagrodzonych w konkursie. 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody1 na nieodpłatne umieszczenie na stronie internetowej 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Laskowej, Gminy Laskowa zdjęć zawierających wizerunek 

mojego dziecka zarejestrowany podczas zakończenia konkursu oraz jego pracy konkursowej. 

Organizator zapewnia, że nadesłane zdjęcia nie będą wykorzystywane przez niego w celach 

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im 

jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić 


