
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 

 

I. ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie   

II. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Wójt Gminy Łopuszno  

Gminny Ośrodek Kultury  

 

 III. CELE:  

- zwiększenie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież w okresie pandemii  

- popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży  

 

 IV. WARUNKI:  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno.  

 Poszczególne kategorie wiekowe:  

• Dzieci w wieku przedszkolnym  

• Dzieci kl. I-III  

• Dzieci kl. IV- VI  

• Młodzież kl. VII-VIII  

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć z  ćwiczeń, które mogą być zrealizowane przez 

dziecko lub młodzież w poszczególnych grupach wiekowych, w warunkach domowych, 

przydomowych lub innych terenach rekreacyjnych dopuszczonych przez polskie prawo na dzień 

04.05.2020 r., 

3. W konkursie chodzi o to, żeby zatrzymać w kadrze dynamiczną sytuację i „zamrozić ruch”. 

4. Zdjęcie powinno przedstawiać jedną osobę w ruchu,  która może być sfotografowana na tle innych 

osób. 

V. ZGŁASZANIE PRAC: 

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku JPG w formie elektronicznej 

na adres: gosw-lopuszno@wp.pl . 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie. 

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

• dane personalne ucznia (imię, nazwisko, klasa) 

• tytuł fotografii, 

• plik JPG podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

• telefon kontaktowy  

• do zgłoszenia należy obligatoryjnie dołączyć następującą klauzulę:  

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji 
i realizacji konkursu „Ćwiczenia w warunkach domowych”, którego 

organizatorem jest Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy z siedzibą            
ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno   
 

4. Termin nadsyłania prac mija 27.05.2020r. 

5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone 

 

 

mailto:gosw-lopuszno@wp.pl


VI. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Komisja konkursowa oceni prace do 01 czerwca 2020 r. Przewiduje się nagrodzenie 3 osób w 

każdej kategorii wiekowej. 

2. Komisja dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość, pomysłowość i  oryginalność nadesłanych fotografii. 

4. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.06.2020 r. na stronie www.gosw-lopuszno.pl  

6. Przesłane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.gosw-

lopuszno.pl  oraz na FB. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Przesłanie zdjęć w ramach konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem przez Autora zgody na 

nieodpłatne promowanie swoich fotografii oraz wykorzystanie wizerunku. Jeśli na zdjęciu występują 

inne osoby niż Autor, Autor oświadcza, że dysponuje zgodą tych osób albo ich opiekunów prawnych 

na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 

2. Przesłanie zdjęć oznacza, że Autor zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.  

3. Przesłanie zdjęć oznacza, że Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego 

dziecka oraz osób trzecich (jeśli występują) na potrzeby organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust. 

1 lit.a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016) przez GOSW Łopuszno (informacje o wynikach dostępne na stronie internetowej, na 

FB, w prasie, telewizji oraz innych mediach społecznościowych). Wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych jest niezbędne do udziału w konkursie.  

 
 

 

 

http://www.gosw-lopuszno.pl/
http://www.gosw-lopuszno.pl/
http://www.gosw-lopuszno.pl/

