
„ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE - 2020” 

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Ciekawe zakątki Bałut” 
 

 

Regulamin konkursu 
 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Cele 

- Zwrócenie  uwagi  na  interesujące miejsca w najbliższym otoczeniu.  

- Promowanie dzielnicy Bałuty, a w szczególności Osiedla Wł. Jagiełły. 

- Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 

- Promocja fotografii, jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej i międzyludzkiej. 

 

2. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu jest: 

- Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi. 

 

Zasady konkursu 

 

1. Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z Łodzi. Prace oceniane będą 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I – III 

- klasy IV – VII. 

  

2. Temat 

- Ciekawe zakątki Bałut. 

 

3. Terminy 

Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 2 marca 2020r. 

 

Termin dostarczenia prac upływa z dniem 8 czerwca 2020r. (w przypadku przesyłki decyduje data stempla 

pocztowego). 

 

Wernisaż fotografii, podczas którego ogłoszone zostaną wyniki konkursu i wręczone nagrody, odbędzie się 

we wrześniu 2020r. 

 

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do sekretariatu SP 101 lub przesłać 

pocztą (zabezpieczając przed uszkodzeniem) na adres:  

Szkoła Podstawowa 101 

91-464 Łódź 

ul. Wspólna 5/7 

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. 

 

4. Zgłaszanie zdjęć 

Każdy z autorów może zgłosić 1 zdjęcie barwne i 1 czarno-białe o wymiarach 21  30 cm. Do zdjęcia musi 

być dołączona karta zgłoszenia zawierająca tytuł pracy, dane autora (imię i nazwisko, szkoła i klasa) oraz 

zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych.  

Prace nie mogą być oprawione ani podklejone. 



Nadesłane zdjęcia stają się własnością organizatora. 

Uczestnik konkursu, składając podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

fotografii, a jego rodzice/opiekunowie, składając podpis na karcie zgłoszenia, wyrażają zgodę na 

wykorzystanie danych osobowych uczestnika w zakresie związanym z prowadzeniem konkursu i promocją 

pokonkursową. 

5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, w której skład wejdą m.in.: artyści 

fotograficy, nauczyciel plastyki, przedstawiciel sponsora. 

 

Fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- klasy I – III  

- klasy IV – VII  

oraz w dwóch konkurencjach: 

- fotografia kolorowa 

- fotografia czarno-biała. 

 

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

regulaminowych. 

 

Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu, połączone      

z wernisażem. Informacja zostanie przekazana placówkom pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

 

Uczestnicy, którzy nie zgłoszą się na podsumowanie konkursu, mają obowiązek odebrać nagrody i dyplomy 

w ciągu dwóch tygodni od daty wernisażu. Po tym terminie nagrody przechodzą na własność organizatora. 

 

6. Nagrody  

Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie i drobny upominek.  

Nagrody rzeczowe otrzymają po trzy osoby z każdego poziomu.  

7. Postanowienia końcowe 

Zgłoszone prace oraz dane autorów będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie 

internetowej organizatora. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników 

konkursu. 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

Regulamin konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły: 

www.sp101.edu.lodz.pl 

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: 

Iwona Janeczko 

tel. 660-635-957 

wona2@tlen.pl 

                                                                                                       Opracowała: Iwona Janeczko



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 „ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE - 2020” 

VII KONKURS FOTOGRAFICZNY  
„Ciekawe zakątki Bałut” 

 
Kartę zgłoszeniową należy wypełnić drukowanymi literami.  

 

Imię i nazwisko 
ucznia 

 

 

Szkoła, 
adres e-mailowy,  

nr telefonu 
 

 

Klasa  
 

 

Tytuł pracy 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

               data                                                                                             podpis autora pracy



Załącznik nr 14 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 101 im. Jana 
Kochanowskiego w Łodzi 
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE „ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE - 2020” VII KONKURS 

FOTOGRAFICZNY „CIEKAWE ZAKĄTKI BAŁUT” I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POTWIERDZENIE 

ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW 

 

Ja, rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………..............................................................…………………………,   

                                                                                         Imię, nazwisko uczestnika konkursu 

ur. …………………………………………………………… w ……………………………………… 

ucznia klasy …………. Szkoły ……………….......................................................…………………… w ………………...……. , 

niżej podpisany oświadczam, że:  

zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu, „ŁÓDŹ W OBIEKTYWIE - 2020” VII KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Ciekawe zakątki Bałut” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi i akceptuję 

jego zapisy. 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na udział mojego dziecka w przedmiotowym konkursie oraz związane z tym 
przetwarzanie jego danych osobowych. Umieszczenie ich na stronie internetowej www.sp101.edu.lodz.pl wraz 
z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). – dalej RODO 
Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji 
i celów promocyjnych konkursu. 
 

*niepotrzebne skreślić 
 
Klauzula informacyjna 

1. administratorem danych osobowych jest – Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi; adres  
91-464 Łódź, ul. Wspólna 5/7.; w której imieniu występuje Dyrektor Szkoły Sława Wolska tel.: 42 255 43 73; e-
mail: kontakt@sp101.elodz.edu.pl,  

2. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez email: sp101@inspektor-rodo.com.pl 
3. dane ucznia będą przetwarzane na potrzeby konkursu, na podstawie Pani/Pana zgody. (podstawa z art. 6 ust. 1 

lit. a RODO); 
4. Zgoda na udział w konkursie i związane z tym przetwarzanie danych osobowych dziecka, ma charakter 

dobrowolny. Niewyrażenie zgody wyklucza jednak możliwość udziału Pani/Pana dziecka w konkursie. 
5. dane osobowe uczniów oraz ich wizerunek przetwarzane na potrzeby promocyjne konkursu, zostaną usunięte z 

miejsc ich prezentacji, najpóźniej po wycofaniu zgody na ich publikację.  
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

we wskazanych celach, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do danych dziecka oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych dziecka; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony 
Danych, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych. 

 

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

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

internetowej%20http:/sp101.edu.lodz.pl
http://www.sp101.edu.lodz.pl/
mailto:kontakt@sp101.elodz.edu.pl
mailto:sp101@inspektor-rodo.com.pl

