
KONKURS 

FOTOGRAFICZNY 

„ Z rodziną bawię się najlepiej” 

 

1. Organizator Konkursu 

Przedszkole nr 423 

ul. Kadrowa 9 

04 – 421 Warszawa 

 

2. Koordynator konkursu: 

Ewa Dobrogowska 

 

3. Cel konkursu: 

- propagowanie i rozwijanie więzi rodzinnych, 

- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu z dzieckiem, 

- rozwijanie wrażliwości twórczej i estetycznej, 

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców. 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

 

 Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych dzieci w wieku 

przedszkolnym i rodziców z Przedszkola nr 423 w Warszawie. W konkursie 

biorą udział dzieci wraz z rodzicami. 



 Aby wziąć udział, należy wykonać aparatem zdjęcie, które ukazuje uczestnika 

konkursu wraz z rodziną (rodzic, rodzeństwo) podczas wspólnej zabawy. 

 Uczestnik zgłasza do konkursu tylko JEDNĄ pracę. Zdjęcie wywołane 

lub wydrukowane w kolorze, przyklejone na kartkę papieru A4 lub A3. 

 Praca powinna mieć załączony formularz uczestnictwa wraz z informacją 

(imię, nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek dziecka). Brak 

wypełnionego formularza uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. 

 Udział w konkursie wiąże się z akceptacją regulaminu. Złożenie prac jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na eksponowanie jej na terenie 

przedszkola oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby 

niniejszego konkursu. 

 Prace przynosimy osobiście do wychowawców poszczególnych grup do dnia 

29.05.2020 r., w kopercie z dołączonym formularzem. 

 Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu. 

 Prace zostaną zwrócone po zakończeniu konkursu i na prośbę autora. 

  



FORMULARZ UCZESTNICTWA – KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko uczestnika 

……………………… 

Wiek uczestnika 

…………………………………………………………………………. 

Nazwa grupy 

…………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 

………………………………………………………………………….. 

Telefon / adres mailowy 

 

 

 

Oświadczam, że:  

1) akceptuję Regulamin Konkursu,  

2) przysługuje mi pełnia majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy 

i przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogłyby być 

skierowane do Organizatora konkursu w związku z nadesłanymi pracami, 

3) Udzielam zgody na wykorzystanie wizerunku i dorobku artystycznego w działaniach promocyjnych 

placówki: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz 1191 ze zm.), 

4) Udzielam zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach 

związanych z bezpieczeństwem i ewidencją uczestników konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie 

danych osobowych (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1), 

5) Udzielam zgody na nieodpłatne udzielenie prawa na wykorzystanie wykonanej pracy artystycznej 

przez Przedszkole nr 423 (wystawy, zdjęcia, publikacje), 

6) wyrażam zgodę na zniszczenie pracy, jeżeli przed zniszczeniem Organizator nie zostanie wezwany 

do zwrotu pracy. 

 

……………………………………………………………………………………. 

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 


