
REGULAMIN KONKURSU 

FOTOGRAFICZNEGO 

„ WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową w Lniśnie 

w kategorii: 

I-( klasy I, II, IV ) 

II-( klasy VI, VII,VIII) 

 

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST:  

Szkoła Podstawowa w Lniśnie, Lnisno69, 96-126 Godzianów , splnisno@wp.pl 

 

Odpowiedzialna: Ewa  Przybył 

 

Celem konkursu jest: 

 podniesienie świadomości uczniów dotyczącej znaczenia wody w rozwoju życia na 

Ziemi 

 wdrażanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych 

 kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej 

 rozwijanie zainteresowań i talentów fotograficznych 

 prace nie będą zwracane autorom 

 wszystkie prace zostaną u organizatora i wezmą udział w wystawie pokonkursowej na 

terenie szkoły, będzie je można zobaczyć na stronie w internecie 

 laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody 

 

Zasady uczestnictwa: 

1. Uczniowie będą mieli okazję do sfotografowania i zmierzenia się z trudną materią 

fotograficzną jaką jest woda. 



2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie fotografii, na której przewijać się 

będzie element wody (może to być rosa, śnieg, deszcz itd.) w zależności od fantazji 

i pomysłu fotografującego. 

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 10 prac. 

4. Prace na konkurs będą przyjmowane wyłącznie w formie zapisu cyfrowego na płytach 

CD, DVD lub pendrive na adres mailowy szkoły splnisno@wp.pl 

5. Prace na konkurs można nadsyłać  do 31 maja 2021roku. 

 

Ogłoszenie wyników w czerwcu 2021roku 

 

Proszę dołączyć wypełnione oświadczenie, zgody 
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……………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

 

My, niżej podpisani ......................................................................................................(imiona i 

nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka oraz wizerunku, w celach niezbędnych do przeprowadzenia, 

udokumentowania i promocji, podanych w karcie zgłoszenia udziału w konkursie 

fotograficznym- „Woda źródłem życia”- organizowanego przez Szkołę Podstawową w 

Lniśnie. 

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

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

1. Zgoda udzielona jest na czas trwania konkursu zgodnie z jego regulaminem.  

2. Jednocześnie zgodnie z Art. 14 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, przyjmuję do wiadomości, że: o przysługuje mi prawo 

dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną 

usunięte, dane podaję dobrowolnie,  niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w 

dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

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

(Podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 



 

 

 

  


