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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MOJA STOLICA” 

 

I. Organizator konkursu 

 Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie 

II. Termin dostarczenia zdjęć 

 Termin dostarczenia zdjęć: 23.05.2022r. - 03.06.2022r. 

 Wyłonienie zwycięzców: 13.06.2022r. 

III. Cele konkursu: 

 kształtowanie więzi emocjonalnej oraz umiejętności dostrzegania piękna stolicy; 

 popularyzacja ulubionych zakątków Warszawy; 

 rozpowszechnianie wiedzy o stolicy; 

 rozwijanie zainteresowań fotograficznych i aktywności twórczej dzieci; 

 kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej; 

 promocja i rozwój talentów. 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 W konkursie mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do wilanowskich przedszkoli  

oraz szkół podstawowych (klasy I-III). 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia ukazującego piękno naszej stolicy. 

 Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy: konkurs.wilanow.424@gmail.com 

 Do e-maila należy dołączyć zdjęcie wypełnionej karty zgłoszenia do udziału  

w konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na dalsze 

rozpowszechnianie zdjęć. 

 Rodzic uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka  

w celu uczestnictwa w konkursie, w tym na publikację zdjęcia. 

 Zdjęcia konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora. Organizator zastrzega sobie 

prawo do publikacji prac konkursowych na stronie internetowej przedszkola, stronie Urzędu 

Dzielnicy Wilanów oraz w kronice przedszkolnej lub dedykowanej konkursowi publikacji. 

 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie organizatora: www.przedszkole424.pl i będą 

obejmowały trzy kategorie wiekowe: 3-4 lata; 5-6 lat; klasy I-III. 

 Wszelkich informacji udzielają koordynatorki konkursu: e-mail- 

konkurs.wilanow.424@gmail.com 

mailto:konkurs.wilanow.424@gmail.com
http://www.przedszkole424.pl/
mailto:konkurs.wilanow.424@gmail.com


V. Oceny i nagrody 

 Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa. 

 Ocenie podlegać będą następujące elementy: pomysłowość, walory artystyczne, 

wyobraźnia. 

 Autorzy 3 najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy 

otrzymają pamiątkowy dyplom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA 

 

Konkurs Fotograficzny „Moja stolica” 

 

 

Imię i nazwisko dziecka, wiek 

 

 

 

 

 

Numer i nazwa przedszkola/ szkoły 

 

 

 

 

 

Tytuł zdjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE ZDJĘCIA 

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, tj. z dnia 9 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. Poz. 1191),  

ja niżej podpisany/a................................................................................................................................ 

oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie zdjęcia 

konkursowego, publikację zdjęcia przez Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Przedszkola nr 424, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy 

Wilanów, jak również w formie tradycyjnej w kronice przedszkolnej, tradycyjnej wystawie prac  

i innej dedykowanej konkursowi publikacji, w ramach projektu „Varsavianistyczna Szkoła”. 

 

Data Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

na potrzeby projektu „Varsavianistyczna Szkoła”, którego administratorem jest Przedszkole nr 424 

im. Królowej Marysieńki w Warszawie. Dane wykorzystane będą tylko na potrzeby konkursu,  

nie będą rozpowszechniane. 

 

Data Podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 


