
REGULAMIN  

I RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Za co kocham swoją Ojczyznę?” 

 

I. Organizatorzy 

Gminny Żłobek w Żyrakowie 

II. Uczestnicy 

Rodzice i dzieci Gminnego Żłobka w Żyrakowie 

III. Cele konkursu 

1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych  

u dzieci. 

2. Uwrażliwienie na piękno i tradycje Polski. 

3. Budowanie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. 

4. Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

5. Rozwijanie zainteresowania dzieci ich Małą Ojczyzną. 

IV. Zasady ogólne 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, których tematyka wiąże się z podanym 

tytułem. 

2. W konkursie udział biorą wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 

3. Wydrukowane bądź wywołane fotografie w dowolnym formacie należy dostarczyć do 

Gminnego Żłobka w Żyrakowie. 

4. Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę. Na odwrocie opisać drukowanymi literami (imię 

i nazwisko dziecka oraz rodziców/opiekunów). 

5. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

regulaminu. 

6. Prace nie będą zwracane. Staną się własnością Gminnego Żłobka w Żyrakowie. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie żłobka, na profilu 

Facebook oraz na gazetce w szatni placówki 

V. Zasady szczegółowe 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie, które przedstawiają, w jaki sposób dziecko i jego 

rodzina świętowali rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 



2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 

3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza jedną fotografię w dowolnym formacie.   

4. Uczestnik oddając fotografię zapewnia, że wszystkie osoby, których wizerunek 

znajduje się na fotografii wyraziły zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. 

5. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) 

będą dyskwalifikowane. 

VI. Terminy 

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście do dnia 

15.11.2019r. (data ostatecznego terminu składania prac). 

Prace przyjmowane będą przez Dyrektor Żłobka i opiekunki grup. 

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody 

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

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w żłobku, na stronie żłobka oraz na profilu Facebook 

w dniu 20.11.2019r. (data rozstrzygnięcia). 

VIII. Postanowienia końcowe 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.  

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane 

osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi 

konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału  

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

zostaną opublikowane na stronie internetowej żłobka. Dane osobowe uczestników konkursu 

mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków 

wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie 

odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie 

przez organizatora konkursu dostarczonych przez niego zdjęć. Fotografie zgłoszone do 

konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca prac. Uczestnik 

udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy. Organizator zastrzega sobie 

prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. 

Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorów: 

Gminny Żłobek w Żyrakowie 

Zawierzbie 62a 

39-204 Żyraków 



Załączniki 

 

 

Oświadczenie 

Jestem uczestnikiem konkursu fotograficznego „Za co kocham swoją Ojczyznę?” 

organizowanego przez Gminny Żłobek w Żyrakowie i oświadczam, że posiadam 

prawa autorskie do oddanych zdjęć oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych. 

 

…………………………………….. 

 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu 

dostarczonych przeze mnie zdjęć.  

Udzielam nieodpłatnego prawa do wykorzystania mojej pracy przez Gminny 

Żłobek w Żyrakowie. 

 

……………………………….. 


