
Regulamin 

Lokalnego Konkursu Fotografii 

 

„TORUŃ – MIASTO KONTRASTÓW CZY HARMONII?” 

(edycja jesień – zima) 

§ 1 

Organizatorem Lokalnego Konkursu Fotografii jest Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich 
Olimpijczyków w Toruniu. 
Konkurs organizowany jest w ramach projektu edukacji globalnej ,,Liderzy edukacji na rzecz 
rozwoju”. 

§ 2 

Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

 
1)zdobycie umiejętności obserwacji otoczenia, 

 
2) rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania najbliższą okolicą,miastem, 
 
3) zdobywanie umiejętności obróbki zdjęć w różnych programach graficznych, 
 
4) zdobycie umiejętności metaforycznego postrzegania rzeczywistości, 
 
5) rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów i uczennic. 
 
 
Osoby biorące udział w konkursie stosują się do zasady: 

 
,,Unikaj obrazów mogących szerzyć stereotypy, wywoływać sensację lub dyskryminować ludzi, 
sytuacje lub miejsca”. 
 
 

 
§ 3 

Zasady uczestnictwa 
 
1) Konkurs jest skierowany do uczniów  klas V – VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 
 
2) Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. 
 
3) Każdy z uczestników musi mieć swojego opiekuna w osobie nauczyciela szkoły, którą będzie 
reprezentował. Jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczniów. 
 



4) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest 
równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o 
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2016 r. Nr 90 poz. 631). Organizator konkursu ma prawo do utrwalania poprzez 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, a także 
wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

§ 4 
Zasady ogólne konkursu 

 
1. Tematem zdjęć powinny być fotografie ukazujące wszelkie elementy przestrzeni, różne pory dnia, 
murale, graffiti, nowoczesność, gotyk, sytuacje, miejsca, np. dzielnice, ulice, parki, mury, budynki 
czy też osoby i  emocje kontrastujące ze sobą bądź harmonijnie współgrające. Tłem zdjęć musi być 
nasze miasto Toruń lub najbliższa okolica. 
 
2. Aby podkreślić kontrast lub harmonię, symetrię i ład, można skorzystać z programów 
komputerowych przeznaczonych do edycji zdjęć. 
 
3. Charakterystyka pracy: 

1) Wg definicji słownika języka polskiego, kontrast to uwydatniona różnica, przeciwieństwo lub 
przeciwstawienie elementów otoczenia. Kontrast służy do podkreślenia i zaakcentowania 
wybranych elementów dzieła bądź otoczenia. Może też służyć do podkreślenia nastroju, na 
przykład przydawać niepokoju i niepewności. Różnica między dwoma zestawianymi ze sobą 
przedmiotami lub zjawiskami może dotyczyć na przykład barwy, kształtu lub faktury, ale też emocji, 
sytuacji, własnych spostrzeżeń.  

Harmonia to zgodność, wzajemne dopełnianie się lub właściwe proporcje, filoz. skutek 
doskonałego uporządkowania elementów jakiejś całości. 

3)  Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu: (tytuł pracy, 
miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, dane kontaktowe 
(adres, telefon, e-mail). 

2) Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie (kontrast/harmonia mogą zostać 
ukazane na jednej bądź dwóch fotografiach). 

3). Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie (załącznik nr 1 do regulaminu) 
na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz nadesłanych prac na stronie internetowej 
Organizatora oraz w mediach lokalnych. 

 

§5 
Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

2. Format fotografii: min. 15x21 cm. 

3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na 

wyrażenie zgody na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 



4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

 
§ 6 

Termin i miejsce składania prac 
 
1) Prace należy składać do 10 lutego 2020r. (liczy się termin wpływu pracy, a nie stempla 
pocztowego). 
 
2) Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 lutego 2020 r. w godzinach popołudniowych. 
 
3) Prace należy przesłać na adres: 
 
 Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków 
 ul. Krynicka 8 
 87-100 Toruń 
 
(dopisek – konkurs fotograficzny „Toruń – miasto kontrastów czy harmonii”)  lub dostarczyć 
osobiście do sekretariatu szkoły. 
 
4) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie prac podczas przesyłki. 

 
5) Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu 
wręczenia nagród. 

§ 7 
Zasady przyznawania nagród 

 
1) Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 
 
2) Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: 
 
a) dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych, 
 
b) dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych 
 
c) dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
 
3) O przyznaniu nagród uczniowie i ich placówki zostaną powiadomione telefonicznie. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu. 
 
2.Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu. 
 
 
Telefon kontaktowy do organizatora konkursu: 501-514-495 lub 733-132-812 



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego ucznia uczestniczącego w konkursie 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie 

jego warunki; 

 moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz 

w innych celach promocyjno – reklamowych, 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej 

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby 

konkursu zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia27 kwietnia 2016 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j). 

 

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 

 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
(RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane 
osobowe jest: Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Polskich Olimpijczyków w Toruniu z siedzibą przy 
ul. Krynickiej 8. 
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która weźmie udział 
w Lokalnym Konkursie Fotografii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
2. Odbiorcami danych osobowych ucznia mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 
3. Dane osobowe ucznia przetwarzane będą przez czas trwania Lokalnego Konkursu Fotografii 
i ogłoszenia wyników podczas uroczystej gali 20.02.2020 r. 
4. Uczeń posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
5. Uczniowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez 
ucznia zgody przed jej cofnięciem. 
6. Dane osobowe uczniów nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
7. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
8. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez administratora. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 
możliwości udziału w Lokalnym Konkursie Fotografii. 
10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:rodo1@tcuw.torun.pl; 
56 611 89 92. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


