
REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   

„WIOSNA W NASZYCH LASACH 2021” 

POD HONOROWYM PATRONATEM 

NADLEŚNICTWA MIŃSK I NADLEŚNICTWA ŁOCHÓW 
  

  

       I. Przepisy ogólne 

1.1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Wiosna w naszych lasach 2021” jest  

        Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej–Curie w Mińsku Mazowieckim. Konkurs objęty jest      

        honorowym patronatem przez Nadleśnictwo Mińsk i Nadleśnictwo Łochów. 

1.2.  Celem konkursu jest: 

       - promowanie zainteresowań z dziedziny nauk przyrodniczych oraz walorów przyrodniczych    

         terenów leśnych, 

       - propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu w lesie, 

       - rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. 

1.3.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII  

        Miasta Mińsk Mazowiecki i Powiatu Mińskiego 

  

       II.  Przepisy dotyczące prac 

2.1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

2.2. Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu. 

2.3. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 prac. 

2.4. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG. 

2.5. Fotografie powinny być przysłane na adres e-mail d.gorecka@zsmsc.edu.pl i zawierać w opisie    

       następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, miejsce wykonania, pełną nazwę        

       szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna. 

2.6. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczestnika   

       konkursu „Wiosna w naszych lasach 2021” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych    

       osobowych – załącznik nr 1 do regulaminu.  

2.7. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie. 

  

 

          

 

 



           III. Terminarz 

 

3.1. Termin nadsyłania prac mija 18 maja 2021 roku. 

3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

3.3. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów. 

3.4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora  telefonicznie. 

3.5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie zsmsc.edu.pl w czerwcu 2021 roku. 

3.6. Organizator nie planuje uroczystej gali konkursu, jednak nie wyklucza takiej możliwości  

        w przypadku poprawy warunków epidemiologiczno-sanitarnych. 

  

          IV. Nagrody 

4.1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Mińsk,  

       Nadleśnictwo Łochów i  Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie. 

  

          V. Wykorzystanie prac 

5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych   

       imieniem i nazwiskiem autora) na stronie szkoły zsmsc.edu.pl oraz na szkolnym profilu  

       na  Facebooku. 

5.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,  

       materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych. 

5.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do  

       zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów multimedialnych z   

       przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). 

  

       VI. Postanowienia końcowe 

6.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Konkursu. 

6.2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie. 

 

 

 

http://www.tl.bialowieza.pl/
http://www.tl.bialowieza.pl/


 

                                                                                                                                  ZAŁĄCZNIK Nr 1  

 

                                                          OŚWIADCZENIE  

           O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

           RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  UCZESTNIKA KONKURSU   

           „WIOSNA W NASZYCH LASACH  2021”  

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………… rodzic/opiekun prawny 

……………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w 

konkursie fotograficznym „Wiosna w naszych lasach 2021”. W celu realizacji konkursu „Wiosna w 

naszych lasach 2021”, organizowanego przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka. Oświadczam również, że zostałem/łam 

poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych wskazanych w Regulaminie a także, 

że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 

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

           miejscowość, data                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


