
 

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNO- LITERACKI 

 
,,PRZYDROŻNE KRZYŻE, KAPLICZKI I FIGURY W GMINIE OSIĘCINY" 

Regulamin konkursu: 
1. Organizator: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Osięcinach, ul. Traugutta 1, 88-220 

Osięciny.  

2. Uczestnicy: uczniowie kl. 4-8 szkoły podstawowej z terenu GMINY OSIĘCINY. 

3. Konkurs polega na przesłaniu jednego zdjęcia przedstawiającego krzyż, kapliczkę lub 

figurę wraz z opisem (czcionka Times New Roman - 14) zawierającym następujące 

informacje:  

- lokalizacja; 

-  czas  powstania; 

 - szczegółowy opis (figura przydrożna, kogo przedstawia, charakterystyka otoczenia, w 

którym się znajduje,  itp.); 

- imię i nazwisko fundatora; 

 - intencję powstania obiektu; 

- informacje dotyczące osób opiekujących się wybraną kapliczką lub krzyżem ; 

- ciekawostki związane z obiektem. 

Przyjmowane będą zdjęcia w formacie nie mniejszym niż format A4.  

4. Data rozpoczęcia Konkursu: 17maja 2021 r.  

5. Data zakończenia Konkursu: 4 czerwca  2021 r.  

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez uczestnika Pracy Konkursowej w 

odpowiednim formacie, opatrzonej na odwrocie danymi osobowymi w/g wzoru:  

Imię i nazwisko Nazwa szkoły 
Nazwisko nauczyciela 

opiekuna 
      

7. Praca powinna być przesłana na adres podany w punkcie 1. Regulaminu wraz z dopiskiem 

"Konkurs Fotograficzno - Literacki", najpóźniej do dnia 7 czerwca 2021r. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi w czerwcu 2021r. Szczegółowa data zostanie ogłoszona na stronie 

internetowej organizatora. 

8. Prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem:  

- jakości przesłanego zdjęcia,  

- oryginalnego przedstawienia tematu Konkursu,  

- ciekawego opisu zdjęcia.  

9. Laureaci Konkursu zgadzają się na opublikowanie Prac Konkursowych na stronie 

internetowej szkoły oraz w prasie regionalnej.  

10. Wszystkie nadesłane prace stają się własnością ZS-P Osięciny.  

11. Bliższych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy konkursu: p. Anna 

Jezierska, p. Andrzej Rosiński – nauczyciele ZS-P Osięciny, telefon 542650018 (w godz. 8.00 

- 14.00).  

12. Załączniki o ochronie danych osobowych.  

 1 - zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 2 - zgoda opiekuna uczestnika konkursu 

 3 - klauzula informacyjna 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika Konkursu 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka / podopiecznego 

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

dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu fotograficzno-literackiego ,,PRZYDROŻNE 

KRZYŻE, KAPLICZKI I FIGURY W GMINIE OSIĘCINY"  

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie  wyrażam zgodę na umieszczenie danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły, klasa na stronie 

internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, 

w prasie lokalnej oraz wystawie pokonkursowej w gmachu Z S-P Osięciny. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego: ............................................................................... 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osięcinach. 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego: .................................................................................. 

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu fotograficzno-literackiego,  

a podanie ich jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna 

uczestnika Konkursu 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Konkursu fotograficzno-literackiego ,,PRZYDROŻNE KRZYŻE, KAPLICZKI I 

FIGURY W GMINIE OSIĘCINY"  

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie  wyrażam zgodę na umieszczenie moich 

danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, nazwa szkoły, na stronie internetowej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. mjr. Henryka Sucharskiego w Osięcinach, w prasie lokalnej oraz 

wystawie pokonkursowej w gmachu Z S-P Osięciny. 

 

Data i podpis: ............................................................................... 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Osięcinach. 

Data i podpis: .................................................................................. 

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów Konkursu fotograficzno-literackiego,  

a podanie ich jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

 

  

  

  

  

 



Załącznik do regulaminu konkursu 

Ja niżej podpisany/a ..................................................., niniejszym oświadczam, że posiadam prawa 

autorskie na przesłane zdjęcie wraz z opisem. 

  

(podpis)............................................ 
 

 
  

 

 

 

 
 


