
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Urokliwe miejsca Halinowa i okolic” 

1. Postanowienia ogólne 

 

1.1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Urokliwe miejsca Halinowa i okolic” 

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie. 

1.2 Celem konkursu jest: 

 Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących gminę 

Halinów, piękno przyrody, ciekawe miejsca. 

 Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody  najbliższej okolicy oraz 

dostrzeżenie niezwykłych osobliwości przyrody. 

 Pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży i zachęcenie całej społeczności 

do udziału w konkursie. 

 Odkrywanie przyrodniczo ciekawych miejsc. 

 Promocja Halinowa w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez 

Organizatora. 

 

2.  Uczestnicy konkursu 

 

2.1 Konkurs adresowany jest do miłośników fotografii w gminie Halinów. 

2.2  Konkurs ma charakter otwarty. Każdy może wziąć udział w konkursie. 

 

3. Zasady ogólne konkursu 

 

3.1 Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielne, preferowane 

będzie indywidualne spojrzenie. 

3.2 Warunkiem przystąpienia do konkursu będzie wykonanie zdjęć ukazujących gminę 

Halinów i jej okoliczną przyrodę. 

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz innych  wymienionych wymogów. 

3.4 Prace na konkurs należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:    

konkurs.fotograficzny@zs-halinow.edu.pl  wraz z wypełnioną i podpisaną kartą 

zgłoszenia w formie skanu. 
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3.5 Organizator dopuszcza zgłoszenie w formie odbitek fotograficznych (format 

fotografii A3 lub zbliżony, wraz z płytą CD/DVD ze zdjęciami w formacie JPG lub 

TIF). Fotografie muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą 

następujące informacje: imię, nazwisko, adres, formułka „Urokliwe miejsca 

Halinowa i okolic”, oraz miejsce wykonania zdjęcia. 

3.6 Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie 

karty uczestnictwa , której wzory stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. 

Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z regulaminem konkursu i 

jego akceptację. 

3.7 Fotografie bez podpisanej karty uczestnictwa nie będą uwzględniane przy ocenie . 

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii 

przesłanych na konkurs w publikacjach związanych z konkursem, na stronie 

internetowej Organizatora oraz w innych celach promocyjnych.  

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczania na wystawie pokonkursowej oraz 

publikowania fotografii, które nie zostały nagrodzone. 

3.10 Zdjęcia oraz nośniki CD/DVD ze zdjęciami przechodzą na własność 

Organizatora. Organizator nie odsyła zdjęć zgłoszonych w konkursie.  

 

4. Miejsce i termin składania prac 

Fotografie, płytę CD/DVD oraz Kartę zgłoszenia  należy dostarczyć lub przesłać na 

adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie, ul. Okuniewska 115, 05-074 

Halinów z dopiskiem „Urokliwe miejsca Halinowa i okolic” dotyczy odbitek zdjęć, w 

przypadku wysyłki elektronicznej wystarczy e-mail w terminie do 31 grudnia 2023r. 

5. Jury 

Przesłane prace  oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zdecyduje o 

przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę. Decyzje jury będą ostateczne i 

prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

6. Nagrody i wyróżnienia 

Przewiduje się przyznanie następujących nagród: I nagroda, II nagroda, III nagroda 

oraz wyróżnienia. 

7. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

7.1 Konkurs zostanie rozstrzygnięty po dniu wygaśnięcia, czyli po 31 grudnia 2023     

roku w terminie dogodnym Organizatorowi. Termin składania prac konkursowych 

może jednak być przedłużony przez Organizatora. 

              7.2 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy  



pokonkursowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w styczniu 2024 

roku. W razie konieczności wynikłych nie z winy Organizatora ogłoszenie 

wyników konkursu może odbyć się online. 

            7.3 Wyniki konkursu zostaną przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

            7.4 Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru prac na wystawę  

                  pokonkursową. 

 

           8. Postanowienia końcowe 

            8.1 Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

            8.2 Organizator zastrzega, iż przesłane na konkurs fotografie nie będą zwracane.     

            8.3 Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie  niniejszego 

                  Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikacje i  wykorzystanie pracy  

                  konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora -  zgodnie z art.13    

                  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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) 

            8.4 Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę  na nieodpłatne korzystanie         

                  przez Organizatora nadesłanych zdjęć. 

            8.5 Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

            8.6 Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

            8.7 Pytania dotycząc konkursu należy kierować na adres mailowy:   

                  szkolahalinow@halinow.pl                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

Oświadczenie 

Uczestnika pełnoletniego biorącego udział w Konkursie 

fotograficznym  

„Urokliwe miejsca Halinowa i okolic” 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  

         

 zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu fotograficznego „Urokliwe miejsca 

Halinowa i okolic” i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki, 

 ……………………………………………(imię i nazwisko) jestem autorem 

nadesłanych fotografii, 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, 

 wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na potrzeby 

konkursu zgodnie z zgodnie z art.13 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) 

 

 

 

…………………………………..                    …………………………………………………. 

             Miejscowość, data                                                      Czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

 

Oświadczenie 

Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w 

Konkursie fotograficznym  

„Urokliwe miejsca Halinowa i okolic” 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  

         

 zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu fotograficznego „Urokliwe miejsca 

Halinowa i okolic” i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie warunki, 

 moja córka/mój syn …………………………………*ucz .kl …………jest 

autorem nadesłanych fotografii, 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, 

 wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych moich/mojej córki/syna na              

potrzeby konkursu zgodnie z zgodnie z art.13 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) 

 

 

…………………………………..                    …………………………………………………. 

 

             Miejscowość, data                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 niepotrzebne skreślić 



 

 

 


