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Regulamin konkursu fotograficznego dla uczniów Szkoły Podstawowej  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

""MMOOJJEE  GGÓÓRRYY""  
 

II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  

 
1.1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego "Moje góry" jest  Szkolny Klub Zdobywców   

Korony Gór Polski w Szkole Podstawowej w Dąbrówce.  

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem. 

1.3.  Celem przyświecającym konkursowi jest: 

 

- budzenie zainteresowań tematyką górską, 

- propagowanie wśród dzieci twórczej postawy, 

- rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

- prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii, 

- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów, 

- rozwijanie u uczniów umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 

 

1.4.  W konkursie może brać udział każdy uczeń. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach 

dla uczniów:  

- klas 1-3  

- klas 4-8  

 

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

IIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRAACC  

  

2.1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię przedstawiającą jego przygodę, wyprawę lub 

przyrodę w otoczeniu gór. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych 

metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  

2.2.  
 

Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

 
 

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, 

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

 

2.3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę mailową na adres:  

 

szkolny.klub.kgp@dabrowka.edu.pl 

 

W temacie wiadomości proszę napisać „Konkurs Fotograficzny – Moje Góry” 

 

 

2.4. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, klasę oraz tytuł pracy i miejsce wykonania 

zdjęcia. 
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Przesyłając zdjęcie wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkolny Klub Korony Gór 

Polski w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu oraz na publikację zdjęć na stronie internetowej 

szkoły i Profilu FB Szkolnego Klubu Zdobywców Korony Gór Polski Malinowa 41 w poście ogłaszającym 

wyniki konkursu zgodnie z niniejszym brzmieniem: 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 
2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) wyrażam 

zgodę na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej syna/córki, jak również w wynikach konkursu  na 

stronach szkoły i szkolnym profilu FB . 

 

2.5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 

 

IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  

 

3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia: 25.10.2021 roku. 

 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

 

3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do 27.10.2021roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega 

weryfikacji.  

 
 

3.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Mobidziennik a uroczyste wręczenie nagród 

wraz z wystawą prac (wernisaż Konkursu) odbędzie się w piątek 29.10.2021 w holu szkoły. 

(Termin w wyjątkowych sytuacjach może ulec zmianie) 

 

3.6. Wyniki Konkursu wraz ze zdjęciami zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej  oraz 

na portalu społecznościowym FB – Szkolny Klub Zdobywców Korony Gór Polski Malinowa 41.  

 

3.7. W przypadku nauki zdalnej odbędzie się wystawa wirtualna na stronie internetowej szkoły i 

Profilu FB Szkolnego Klubu Zdobywców Korony Gór Polski Malinowa 41 Wówczas nagrody 

uczestnicy będą mogli odebrać osobiście zgodnie z przekazanym harmonogramem. 

 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  

 

4.1. Prace wszystkich uczniów zostaną zaprezentowane  podczas wernisażu Konkursu. Oraz 

nagrodzone pochwałą do dziennika za zaangażowanie. 

4.2. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Szkolny Klub Zdobywców Korony 

Gór Polski. 

 

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 


