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I Miejski Konkurs Fotograficzny 

,,Akcja – reaktywacja! - czyli żywy obraz” 

 

REGULAMIN 

 

I. Organizator 

1. Organizatorem I Miejskiego Konkursu Fotograficznego  „Akcja – reaktywacja! - czyli żywy obraz”  jest 

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski  

w Białymstoku. 

II. Cele konkursu 

1. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w zakresie sztuki.  

2. Kształcenie wrażliwości estetycznej młodych ludzi. 

3. Zachęcanie do obcowania ze sztuką i interpretacji dzieła malarskiego. 

4. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności. 

5. Uwrażliwianie na piękno sztuki i kultury.  

6. Rozwijanie talentu uczniów i zachęcanie do twórczego działania. 

III. Zadanie konkursowe 

Pracą konkursową jest fotografia przedstawiająca ,,żywy obraz”, który stworzy uczestnik 

konkursu, naśladując wybrane dzieło malarskie. Wierne odtworzenie danego obrazu za pomocą 

postawy, ubioru, mimiki, rekwizytów należy uwiecznić na zdjęciu jak najlepszej jakości. 

IV. Adresaci konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych w Białymstoku. 

V. Wymogi konkursowe 

1. Praca konkursowa może odzwierciedlać obraz typu portret lub scenę rodzajową. W drugim 

przypadku oprócz ucznia/uczestnika konkursu na fotografii mogą pojawić się członkowie jego 

rodziny. 
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2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię, wcześniej niepublikowaną 

i nienagradzaną. 

3. Zdjęcie obrazujące efekt końcowy pracy oraz zdjęcie oryginalnego obrazu i wypełnioną 

kartę zgłoszeniową należy przesłać jako załączniki na adres mailowy: 

konkurs.fotograficzny@sp50.bialystok.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

5. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

6. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora konkursu- Anny Duniewskiej 

(e-mail: anna.duniewska@sp50.bialystok.pl). 

7. Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego oraz informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY). Prace 

bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone                                                               

do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować (ewentualnie zrobić zdjęcie)                           

i przesłać w formie elektronicznej w jednym mailu razem z pracą konkursową. 

 

VI. Ocena i nagrody 

1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora konkursu. 

2. Kryteria oceny: 

- wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu, 

- charakteryzacja uczestnika konkursu, dopasowanie rekwizytów, kostiumów, tła, 

- kreatywność w realizacji zadania. 

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2023 r. – tego dnia na stronie internetowej 

organizatora https://sp50.bialystok.pl/ oraz na Facebooku https://sp50.bialystok.pl/ zostaną 

ogłoszone wyniki konkursu. 

4. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy –

atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
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VII. Dane osobowe – RODO 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych z związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku; dane kontaktowe:                

15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96, tel. +48 85 74 89 041, e-mail: sp50@um.bialystok.pl  

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu: 

organizacji I Miejskiego Konkursu Fotograficznego  „Akcja – reaktywacja!- czyli żywy 

obraz”, publikacji imienia i nazwiska dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez 

szkolnych, innych działań, których organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 50                           

z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku zgodnie                   

z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 

1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).  

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej.  

5. Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).  

6. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

7. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie. 
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VII. Postanowienia końcowe 

1. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.  

2. Przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją 

regulaminu konkursu, w tym z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych 

nieletniego ucznia na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu 

szkoły, do której uczęszcza uczestnik, przez Szkołę Podstawową nr 50 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku z siedzibą przy 

ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku. Jest to również jednoznaczne z wyrażeniem zgody 

na zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 i na stronach 

internetowych instytucji obejmujących konkurs patronatem danych osobowych w postaci 

imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza oraz miejsca lub wyróżnienia przyznanego 

przez Jury konkursowe, a także zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej                             

nr 50 i  na stronach internetowych instytucji, które objęły konkurs patronatem, nadesłanej 

pracy konkursowej.  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

 

  

 


