
       

MIEJSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„LUBLINIEC W OBIEKTYWIE – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

organizowany w ramach obchodów 750-lecia Miasta Lublińca 

 

I. Organizacja Konkursu Fotograficznego 
 
1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte 
w Lublińcu i Urząd Miasta Lublińca 
2.Ideą konkursu jest odkrywanie talentów w dziedzinie fotografiki, promowanie 
aktywności i zaangażowania uczniów szkół  oraz mieszkańców Miasta Lublińca 
3.Materiały dotyczące Konkursu Fotograficznego oraz jego wyniki publikuje Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Lublińcu 
 
II. Cel i tematyka  konkursu:  
 
1.Zarejestrowanie uroków Miasta Lublińca, jego przyrody i architektury, a także ludzi 
jako społeczeństwo i ich działania 
2. Uwrażliwienie dzieci, młodzieży i mieszkańców na piękno naszego miasta                           
i zachęcenie do jego głębszego poznania 
3. Odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w mieście jako tło dla żyjących  tu 
mieszkańców  
3.Wykonanie fotografii najlepiej odzwierciedlającej piękno i charakter miasta 
(architektura i przyroda, społeczeństwo) 
 
III. Regulamin   Konkursu Fotograficznego   
 
1. Konkurs odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych: 
    
KATEGORIA I -Uczniowie klas I-III szkół podstawowych,  
KATEGORIA II- Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,  
KATEGORIA III- Uczniowie szkół ponadpodstawowych, 
KATEGORIA IV- Dorośli mieszkańcy Lublińca 
 
 



2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdjęcia  przedstawiającego Miasto 
Lubliniec, krajobraz, a także ludzi jako społeczeństwo i ich działania, w sposób 
promujący jego walory. 
 
3.Fotorafia zgłaszana do konkursu wykonana jest wyłącznie przez ich autora. Zdjęcie 
nie było wcześniej prezentowane publicznie i nie brało udziału w innych konkursach. 
 
4.Wymagany format zdjęcia 15 X 21cm- wykonany na papierze błyszczącym 
  
5. Praca powinna posiadać dołączoną KARTĘ ZGŁOSZENIA i informację: czytelnie 

napisane   dane autora  tj. imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły z dokładnym 

adresem i telefonem, imię  i nazwisko nauczyciela – opiekuna,  a w przypadku osób 

dorosłych imię i nazwisko, wiek, adres kontaktowy, mail  oraz numer telefonu  

6. Fotografię z kartą zgłoszenia prosimy razem umieścić w przezroczystej 
,,koszulce”, a następnie  należy dostarczyć ją do sekretariatu Szkoły Podstawowej   
nr 3 w Lublińcu ul. Zwycięstwa 32, 42-700 Lubliniec do dnia 16.05.2022r.  lub 
przesłać pocztą 
Do każdego zdjęcia dołączona jest wersja elektroniczna zdjęcia w formacie JPG, 
rozdzielczość 300 DPI (płyta lub Pendrive) lub przesłana na maila szkoły 
sp3_lubliniec@wp.pl 

  
7.Zgłoszenie zdjęcia do konkursu uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 
wyrażenie zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich, a także praw do 
wielokrotnej reprodukcji zdjęć w całości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 Lublińcu   
i Urzędu Miasta Lublińca.  
 
8. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały 
ani naruszały praw osób trzecich, a osoba przekazująca pracę konkursową ma zgody 
osób, których wizerunki utrwalono na fotografii. 
 
9. Komisja konkursowa dokona przyznania nagród w każdej grupie wiekowej,            
w ramach której zostaną dostarczone prace. Postanowienia komisji konkursowej są 
ostateczne i nie podlegają odwołaniu od decyzji. 
 
10. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora. 

Koszty przygotowania i dostarczenia pracy    do  konkursu pokrywają uczestnicy  

 

11.Najciekawsze prace konkursowe będą eksponowane na wystawie w „Lubitece”    

w  czerwcu 2022r. Organizator zastrzega sobie również prawo do udostępnienia prac 

konkursowych w formie druku lub publikacji w Internecie.  Ponad to mogą być 

wykorzystywane do promocji miasta Lublińca 

 

 

 

IV. Termin przesyłania prac i ogłoszenia wyników: 
 
Konkurs trwa od 1.05.2022r. do 16.05.2022r. 

mailto:sp3_lubliniec@wp.pl


 
Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16.05.2022r.  
 
Ogłoszenie wyników 25.05.2022r. 
 
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  www.sp3.lubliniec.pl  
w terminie do 25.05.2022 r.  

Laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie 
lub mailowo przez organizatora konkursu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  

w Konkursie Fotograficznym:  „LUBLINIEC W OBIEKTYWIE – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

 organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3  im. Bohaterów Westerplatte  w Lublińcu   

Imię i nazwisko autora pracy .............................................................................................. 
Klasa/wiek .......................................................................................................................... 
Nazwa szkoły lub placówki ................................................................................................. 
Adres  ................................................................................................................................... 
Numer telefonu /rodzica/opiekuna prawnego........................................................ ................... 
Imię i nazwisko szkolnego opiekuna ................................................................................... 

 

TYTUŁ PRACY ................................................................................................................... 

 
Opis obiektu  
................................................................................................................................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika niepełnoletniego. 
 

Oświadczenie 

 

Ja …………………………………...........................……………….. (imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego) niżej podpisany/a oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu 
Fotograficznego LUBLINIEC  W OBIEKTYWIE-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA i akceptuję jego 
postanowienia.  

Oświadczam, że moje dziecko……………………………………………………………(imię i nazwisko 
dziecka) jest  autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiada do niej pełnię praw autorskich. 

 
…………………………………….……………………………………… 
(miejscowość, data i podpis) 

 

Załącznik nr 2 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
………………………........…………….. (imię i nazwisko uczestnika) w celu udziału w Konkursie 
Fotograficznym LUBLINIEC W OBIEKTYWIE-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 3  im. Bohaterów Westerplatte  w Lublińcu    

 

Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej. 
………………………………..…………………….................................... 
(Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 

Klauzula informacyjna 
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3  im. Bohaterów Westerplatte  w Lublińcu, tel. (34)351-14-
13, e-mail: sp3_lubliniec@wp.pl, 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: sp3_lubliniec@wp.pl lub nr telefonu (34)351-14-
13. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie 
Fotograficznym LUBLINIEC FOTOGRAFIĄ PISANY zgodnie z regulaminem konkursu. 
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na stronie internetowej 
szkoły: www.sp3.lubliniec.pl; w prasie lokalnej  
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w 
sekretariacie szkoły. 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie 
szkoły. 
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 
w konkursie. 

http://www.sp3.lubliniec.pl;/


Załącznik nr 3 

Akceptacja regulaminu konkursu przez uczestnika pełnoletniego. 
 

Oświadczenie 

 

Ja …………………………………...........................……………….. (imię i nazwisko) niżej podpisany/a 
oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Konkursu Fotograficznego LUBLINIEC  W 
OBIEKTYWIE-OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA i akceptuję jego postanowienia.  

Oświadczam, że jestem  autorem nadesłanej pracy konkursowej i posiadam do niej pełnię praw 
autorskich. 

 
…………………………………….……………………………………… 
(miejscowość, data i czytelny podpis) 

 

Załącznik nr 4 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych   ………………………........…………….. (imię i 
nazwisko uczestnika) w celu udziału w Konkursie Fotograficznym LUBLINIEC W OBIEKTYWIE-
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3  im. Bohaterów 
Westerplatte  w Lublińcu    

 

Zapoznałem/-łam się z treścią klauzuli informacyjnej. 
………………………………..…………………….................................... 
(miejscowość, data i czytelny podpis)   

 
 

Klauzula informacyjna 
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3  im. Bohaterów Westerplatte  w Lublińcu, tel. (34)351-14-
13, e-mail: sp3_lubliniec@wp.pl, 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: sp3_lubliniec@wp.pl lub nr telefonu (34)351-14-
13. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu organizacji i udziału w Konkursie 
Fotograficznym LUBLINIEC FOTOGRAFIĄ PISANY zgodnie z regulaminem konkursu. 
4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na 
podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Udostępniane będą w szczególności: na stronie internetowej 
szkoły: www.sp3.lubliniec.pl; w prasie lokalnej  
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w 
sekretariacie szkoły. 
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie za pomocą formularza dostępnego w sekretariacie 
szkoły. 
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału 
w konkursie. 

http://www.sp3.lubliniec.pl;/


Załącznik nr 5 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

 „LUBLINIEC W OBIEKTYWIE – OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

  
organizowanym przez Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu  
Udzielam autorowi zdjęcia  .................................................................. (imię i nazwisko uczestnika konkursu) oraz 

organizatorowi konkursu fotograficznego -  „LUBLINIEC W OBIEKTYWIE – OCALIĆ OD 

ZAPOMNIENIA”  nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim   

wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, z prawem przeniesienia tego uprawienia na 

Szkołę Podstawową nr 3 w Lublińcu. 
Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie 
zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu fotograficznego. 

 
Oświadczam, że  zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. 

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

(miejscowość ,data i czytelny podpis) 

 


