
REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Gmina Zbójno w zgodzie z naturą” 

 

§ 1. Cele konkursu: 

- podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży w oparciu o aktywne 

formy edukacji, 

- podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej na temat chronionych gatunków roślin oraz 

obszarów cennych przyrodniczo, 

- promocja poprzez fotografię walorów przyrodniczo – krajobrazowych Gminy Zbójno, 

- poznanie środowiska najbliższego regionu, 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii i przyrody, 

- pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej. 

 

§ 2. Organizator konkursu: 

Gmina Zbójno. 

 

§ 3. Warunki konkursu i jego przebieg: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbójno, uczęszczających 

do Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie, Zespołu Szkół w Działyniu, Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Klonowie i Szkoły Podstawowej im. Ziemi 

Dobrzyńskiej w Rużu. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny. 

3. Konkurs zostanie ogłoszony w każdej szkole najpóźniej do dnia 01 października 2021 r. 

4. Zakończenie konkursu przewidziane jest do dnia 03 grudnia 2021 r. 

5. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

- I grupa wiekowa - uczniowie klas I-III, 

- II grupa wiekowa - uczniowie klas IV-VI, 

- III grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII.    

 

§ 4. Szczegółowe warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne. 

2. Każdy autor może nadesłać na konkurs 10 fotografii cyfrowych o tematyce zgodnej                       

z celami konkursu. 



3. Fotografie złożone w konkursie powinny ukazywać zwierzęta, rośliny lub okazy przyrody 

nieożywionej, charakterystyczne dla Gminy Zbójno. 

4. Fotografie powinny być zapisane na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD) w postaci 

plików komputerowych formatu JPG, o minimalnej rozdzielczości 1200 x 600 pikseli. Każde 

zdjęcie powinno posiadać nazwę umożliwiającą jego identyfikację na każdym etapie 

konkursu. 

4. Płyty ze zdjęciami należy przekazać wychowawcy klasy do dnia 19 listopada 2021 r. 

5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi. 

6. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane: 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek uczestnika, 

- adres zamieszkania, 

- klasa, 

- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. 

7. Koszty przygotowania prac ponoszą uczestnicy konkursu. 

8. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

9. Zdjęcia wykonane poza Gminą Zbójno będą dyskwalifikowane. 

10. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej wnioskodawcy. 

11. Organizator zyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania nadesłanych prac na konkurs 

w dowolnych wydawanych materiałach. 

12. Autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa 

nieodpłatnie Organizator Konkursu. 

13. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik: 

- jest autorem/autorką zdjęć, 

- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie  ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133., poz. 883); 

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych 

zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. 

 

§ 5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców: 

1. Komisja Konkursu powołana przez Wójta Gminy Zbójno na posiedzeniu zamkniętym 

dokona oceny zgłoszonych zdjęć i wybiera po 3 najlepsze złożone w każdej kategorii 

wiekowej.  



2. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

- poprawność merytoryczna (zgodność z tematem) – 0-5 punktów, 

- estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia) – 0-5 punktów, 

- ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu – 0-5 punktów. 

 

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 listopada 2021 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

wnioskodawcy oraz przekazane Dyrektorom szkół. 

3. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 03 grudnia 2021 r. 

 

§ 7. Nagrody: 

1. Nagrody wręczy laureatom Wójt Gminy Zbójno. 

2. W ramach konkursu przewidziane są nagrody w następujących kategoriach: 

a) dla uczniów klas I-III: 

- za zajęcie I miejsca  

- za zajęcie II miejsca  

- za zajęcie III miejsca  

c) dla uczniów klas IV-VI: 

- za zajęcie I miejsca  

- za zajęcie II miejsca  

- za zajęcie III miejsca  

d) dla uczniów klas VII-VIII: 

- za zajęcie I miejsca  

- za zajęcie II miejsca  

- za zajęcie III miejsca  

3. Dla wyróżnionych uczestników (po 7 osób w każdej kategorii wiekowej) przewidziane są 

nagrody specjalne. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia oraz dyplomy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu 

 

Karta informacyjna 

 

Imię i nazwisko autora 

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

Wiek 

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

Adres zamieszkania 

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

Klasa 

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

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz publikacji 

nagrodzonych prac na potrzeby konkursu w zakresie prawidłowego jego przeprowadzenia, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2135 z późn. zm.). 

 

 

 

 

       ……………………………………. 

        (podpis rodzica) 


