
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Razem w zimowym obiektywie”  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie, ul. Lanca  

10, 12-100 Szczytno. Osoby odpowiedzialne: Agata Biruk, 

Małgorzata Mróz, Monika Szymańska – Wróbel. 

  

Uczestnicy  

Dzieci objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju z aktywnym udziałem ich rodziców. 

  

Cel konkursu  

• Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci - podkreślenie piękna zimowej aury. 

• Rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania fotografią.  

  

Zasady ogólne  

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne, 

wydrukowane i przekazane opiekunowi WWR do 17.02.2023r. 

2. Do zdjęcia  należy dodać kartkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora.  

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Szczytnie https://ppp.powiatszczycienski.pl   

03.03.2023 r.  

  

Zasady szczegółowe  

  

1. Przedmiotem konkursu są zimowe fotografie przekazane Organizatorowi.  

2. Jeden autor może dostarczyć jedno zdjęcie.  

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

niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych 

wymogów.  

  

Terminy  

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć opiekunowi WWR  

do dnia 17 lutego 2023r.  

https://ppp.powiatszczycienski.pl/
http://www.spdrozki.eu./


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 3 marca 2023r.  

  

  

Ogłoszenie wyników  

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 3 marca 2023r. i zostanie 

opublikowane na stronie internetowej Poradni.   

3. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc. 

 

Postanowienia końcowe  

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, w szczególności 

na publiczne podanie imion i nazwisk, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                        

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).  

2. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia 

wzięcie udziału w konkursie.  

3. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) 

zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych 

z przedsięwzięciem. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie 

odpowiedzialność ponosi autor fotografii.  

4. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora 

konkursu przekazanych przez niego zdjęć.  

5. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich 

materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela 

nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.  

6. Postanowienia końcowe: wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą 

na własność Organizatora. Mogą być wykorzystane np. do dekoracji Poradni.  

  


