Regulamin
VIII Ogólnopolskiego Przedszkolnego
Konkursu Fotograficznego
„Uśmiech dziecka - ósmy kolor tęczy”

Patronat

Pokazanie dziecka w naturalnych sytuacjach i podczas spontanicznej zabawy z
uwzględnieniem jego uśmiechu, przy zastosowaniu fotograficznych środków wyrazu i pełnej
dowolności interpretacji umożliwi uczestnikom czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego
działania rodzica i dziecka.

Zapraszamy
Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej i ekspresji twórczej poprzez pracę fotograficzną,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku dziecka,
- wspomaganie rodziny w realizacji funkcji wychowawczych,
Adresaci konkursu:
Rodzice i dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu Białegostoku i z różnych regionów
Polski.
Termin składania prac - od

12 kwietnia 2021 do 17 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyników –

1 czerwca 2021 r.

na stronie internetowej przedszkola:

ps48.bialystok.pl

Warunki uczestnictwa:
 Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęcia pod hasłem „ Uśmiech
dziecka- ósmy kolor tęczy”.
 Technika pracy- zdjęcie jako odbitka na papierze fotograficznym w formacie A - 4
 Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- czytelny podpis imieniem i nazwiskiem na odwrocie zdjęcia: kto jest na zdjęciu
i kto je wykonał,
- nadanie tytułu i zapisanie na odwrocie zdjęcia
- nazwę placówki do, której uczęszcza dziecko zapisane na odwrocie zdjęcia
 Każdy z uczestników powinien wypełnić zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i na upowszechnianie wizerunku dziecka i dołączyć do zdjęcia
(załącznik nr 1, załącznik nr 2)

 Każde przedszkole powinno wypełnić kartę zgłoszenia przedszkola (załącznik nr 3)
 Zdjęcie może przedstawiać jedno dziecko w wieku przedszkolnym.
 Z jednej placówki przedszkolnej może być nieograniczona liczba zdjęć z
zastrzeżeniem: można dostarczyć tylko po jednym zdjęciu każdego dziecka.
 Zdjęcia wysyłamy lub dostarczamy na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina”
15 – 354 Białystok ul. Pogodna 8
 Zdjęcia zniszczone w transporcie, nieopisane, bez pisemnej zgody na
upowszechnienie wizerunku dziecka, wysłane po terminie nie będą brane pod
uwagę przez jury konkursu
 Termin składania prac liczy się jako dzień, w którym organizatorzy otrzymali
przesyłkę ze zdjęciem.
 Konkurs oceni powołana przez organizatora komisja, która wyłoni zwycięzców
(liczy się oryginalność, pomysłowość i atrakcyjność fotografii)
 Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają upominki drogą pocztową, a dyplomy
i podziękowania drogą poczty elektronicznej.
 Przedszkola uczestniczące w konkursie otrzymają potwierdzenie udziału w
konkursie drogą poczty elektronicznej.
 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia
związane z działaniem Poczty Polskiej, w tym zniszczenie lub nie doręczenie
nagrody.
 Wszystkie fotografie przechodzą na własność organizatora i po konkursie będą
wykorzystane do celów wystawowych w przedszkolu.
 Wszystkie fotografie przechowywane będą w okresie jednego roku od dnia
zakończenia konkursu. Następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu
Małgorzata Kiryluk malgorzata.kiryluk@ps48.bialystok.pl

Załącznik nr 1
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka oraz na
udostępnianie na stronie internetowej, a także na wystawie w placówce organizatora wizerunku
mojego dziecka przez Przedszkole Samorządowe nr 48 „Bajkowa Kraina” z siedzibą w
Białymstoku ul. Pogodna 8, w celu organizacji VIII Ogólnopolskiego Przedszkolnego
Konkursu Fotograficznego „Uśmiech dziecka – ósmy kolor tęczy”
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do
ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@inspektor-iod.pl
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

………………………………………………………….
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Załącznik nr 2

Zgoda nauczycielki
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji VIII
Ogólnopolskiego Przedszkolnego Konkursu Fotograficznego „Uśmiech dziecka – ósmy kolor
tęczy”
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do
ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem rodo@inspektor-iod.pl
Podstawa prawna:
Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

………………………………………………………….
data i czytelny podpis nauczycielki

Załącznik nr 3

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
VIII Ogólnopolski Przedszkolny Konkurs Fotograficzny
„Uśmiech dziecka - ósmy kolor tęczy”

1.

Nazwa i numer przedszkola

2.

Adres placówki

3.

Telefon placówki

4.

adres e-mail Przedszkola

5.

Imię i nazwisko nauczyciela

