
 

 

 

 

Konkurs organizowany przez naszą szkołę został objęty Patronatem Honorowym 

Ministra Obrony Narodowej, 

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, 

 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „Śladami września 1939r.” 

Przedmiotem fotografii powinny być miejsca związane z kampanią wrześniową 1939r. 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie, ul. Oławska 3,                              

tel. 22 6386128 

2. Konkurs jest otwarty dla uczniów warszawskich szkół podstawowych 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Wykonane fotografie muszą być przedstawione w formie albumu jako 

 Prezentacja multimedialna 

 Album fotograficzny w formie książkowej (wydrukowany lub wykonany własnoręcznie) 

5. Każda szkoła może nadesłać po trzy prace (albumy) na poziomach: 

 uczniów klas 1-3 

 uczniów klas 4-5 

 uczniów klas 6-7 

6. Prace mogą zawierać  do 10 fotografii. Do konkursu można zgłaszać tylko fotografie oryginalne, samodzielne, 

nigdzie nie publikowane i nie nagradzane. 

7. Każda z fotografii powinna być opatrzona miejscem wykonania zdjęcia, nazwą obiektu, a także informacjami 

związanymi z fotografowanym obiektem. 

8. Na pierwszym  slajdzie muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły 

i telefon do szkoły, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

9. Na ostatnim slajdzie konieczne jest podanie źródeł pisanych, z których uczniowie korzystali. 

10. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

11. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów: 

 Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.) 

 Oryginalny pomysł wykonania albumu-(0-10 pkt.) 

 Wartość informatyczna (efekty specjalne)- (0-10pkt.)  

 Zgodność z tematem (0-10 pkt.) 

12. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@sp341.edu.pl, listem poleconym na adres 

szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

Szkoła Podstawowa nr 341 w Warszawie,  

ul. Oławska 3 

01-494 Warszawa 

13. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane. 

14. Do maila/listu elektronicznego należy dołączyć plik tekstowy, który zawiera: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego etap szkolny konkursu. 



15. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie 

przysłanych fotografii  w różnych  publikacjach.  

16. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez dyrektora szkoły. Decyzje jury są ostateczne. 

17. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionej zgody opiekunów, 

której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, do dnia 30 maja 2019 r. 

18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 września 2019r. Termin ogłoszenia wyników i lista zwycięzców 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły SP 341. 

19. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie i miejscu odbioru nagrody.  

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

 

 

 

IV. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu rodziców. 

1. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów 

na udział w konkursie oraz akceptację zapisów regulaminu konkursu.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu „80 rocznica wybuchu II wojny światowej” 

w tym, publikowanie wyników na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 341, podczas wystawy 

na terenie szkoły, na  uroczystości rozdania nagród oraz pamiątkowych publikacjach. 

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania 

zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest 

jednoznaczne             z rezygnacją z udziału  w konkursie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka w konkursie.  

5. Szkoła Podstawowa nr 341 jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu              

i ich opiekunów. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału w konkursach. 

6. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, 

wykorzystanie przysłanych prac w różnych  publikacjach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie 

 

 

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: 
 
........................................................................................................................... 
imię i nazwisko, wiek 
 
.......................................................................................................................... 
nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia) 
 
........................................................................................................................... 
dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres 
 
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora  Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach 
wynikających z organizacji Konkursu 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/ E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika na 
stronach internetowych Organizatora Konkursu jak również w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego 
wynikach. 
 
IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku 
otrzymania wyróżnienia w Konkursie w publikacjach na stronie internetowej Szkoły oraz w wybranych przez Organizatora konkursu mediach. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 
 
 
V. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy 
konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych organizatorów 
oraz w innych formach utrwaleń. 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 
1. Administratorem moich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 341 im Twórców Literatury Dziecięcej, ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa. 
2 Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych 
Osobowych (dalej "RODO") Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych 
organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 
3 Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
4 Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
5 Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6 Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie. 

 
Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu 
 

.......................................................................................   ……………………………………… 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika Konkursu   data 
 

 


