
 



„Zintegrowane Tychy”- konkurs fotograficzny 

dla uczniów szkół podstawowych w Tychach 
 

I. Organizator,  miejsce składania prac: 

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Zespole Szkół nr 9 

w Tychach, ul. Zgrzebnioka 45,  

Termin zgłaszania prac: do 20.11.2015 r. 

Kontakt:  mgr Ewa Pocięgiel, mgr  Ewelina Błaszczuk 

II. Cele konkursu: 

 kształtowanie wyobraźni, 

 kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku miasta, 

 uwrażliwienie uczniów na ideę integracji, 

 propagowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka 

III. Warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 

 klasy I-III    -klasy IV-VI  

2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęcia pod hasłem:  

„Zintegrowane Tychy”, przedstawienie na fotografii miejsc, wydarzeń propagujących 

integrację społeczną  w Tychach 

3. Technika prac: zdjęcie 

4. Format prac – fotografia w formacie papierowym nie mniejsza niż  15cm x 21 cm. 

5. Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, szkoła dowolną ilość zdjęć. Prace zbiorowe nie 

będą oceniane. 

6. Każda praca na odwrocie musi być opatrzona informacjami zgodnie z zał.1. 

7. Każda praca musi posiadać zgodę rodziców /opiekunów prawnych, na przetwarzanie danych 

osobowych laureatów do celów konkursowych oraz zgodę na publiczne prezentowanie pracy  podczas 

wystawy i umieszczenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły (zał. nr 2).               

VI. Jury i nagrody:  

-  Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej. 

-  Przewidziane są również wyróżnienia. 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się  01 grudnia 2015r., towarzyszyć mu będzie  wystawa 

nagrodzonych fotografii. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej  

www.zs9.pl oraz FB. 

VIII. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 Tychach. 

IX. Skład jury: mgr Ewa Pocięgiel, mgr Ewelina Błaszczuk, mgr Barbara Cabrera – Ziobro. 

IX. Uwagi dodatkowe. 

 Prace niezgodne z regulaminem, uszkodzone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia, 

zrolowane, nie będą oceniane. 

 Prace przechodzą na własność organizatorów i będą prezentowane na wystawach. 

 Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne. 

 Zagadnienia nieumieszczone w regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny. 



Zał.1. 
 

imię i nazwisko autora  

wiek,  

klasa  

placówka, adres, telefon (wraz z numerem 

kierunkowym), 
 

imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, 

pod kierunkiem którego uczeń przygotował 

pracę 

 

 

 

Zał.2. 

 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych…………………………………………………………………… 

                                                                                                                                   (imię i nazwisko ucznia) 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu fotograficznego „Zintegrowane Tychy” zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 

z późn. zm.). 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Zintegrowane Tychy”, 

wyrażam zgodę na umieszczenie danych ……………………………………………………………….osobowych w zakresie:  

                                                                                        (imię i nazwisko ucznia) 

imię i nazwisko, szkoła na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Zespole Szkół nr 9 Tychach oraz FB. Dane będą 

przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu fotograficznego „Zintegrowane Tychy”, 

 a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu 

 do treści  danych mojego dziecka i ich poprawieniu. 

…………………………………………… 
            (data, miejscowość, podpis) 

 

 

 

 


