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1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU  
1.1. Organizatorem II Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Europa - mój dom” 
zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Stanisława Pigonia 2, 
31-230 Kraków, zwana dalej ,,Organizatorem’’.  
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 20 maja 2019 r. i będzie trwał do dnia 8 czerwca 
2019 r. Prace na konkurs będą przyjmowane do 7 czerwca 2019 r. na adres Organizatora: 
Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Stanisława Pigonia 2, 31-230 Kraków, osobiście (złożone w 
sekretariacie) lub pocztą z dopiskiem: „Konkurs – Europa mój dom”.  
1.3. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja prac konkursowych odbędzie się 14 czerwca 
2019 r. u Organizatora. 
1.4. Harmonogram Konkursu:  

 Ogłoszenie Konkursu maj 2019 r.  
 Ostateczny termin przyjmowania prac do 7 czerwca 2019 r. (decyduje data 

stempla pocztowego – do 7 czerwca 2019 r.)  
 Posiedzenie Jury 12 czerwca 2019 r.  
 Uroczyste rozdanie nagród 14 czerwca 2019 r. 

 
2. WARUNKI UCZESTNICTWA 
2.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych Dzielnicy IV 
Prądnik Biały (dalej „Uczestnicy”) w Krakowie.  
2.2. Dana Szkoła może zgłosić dowolną ilość Uczestników. 
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Szkołę maksymalnie dwóch 
zdjęć od jednego Uczestnika zgodnych z tematyką Konkursu. Fotografie muszą być 
autorską pracą Uczestnika i mogą być wykonane na terenie całej Europy. 
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego 
z przyczyn od niego niezależnych.  
 
3. ZASADY KONKURSU 
3.1. W Szkole Podstawowej Nr 58 w Krakowie od wielu lat organizowane są konkursy 
fotograficzne o różnorodnej tematyce. Z roku na rok zauważa się coraz większe 
zainteresowanie tego typu aktywnością, w związku z tym w bieżącym roku szkolnym 
zorganizowano kolejny Konkurs Międzyszkolny. W tym roku temat przewodni to „Europa - 
mój dom”. Zależy nam na dostrzeganiu i promowaniu pięknych miejsc i przyrody na terenie 
całej Europy.  
3.2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez 
Uczestników.  
3.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia  
Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać kopertę zawierającą:  

 Zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych 

 zdjęcia na papierze fotograficznym (mat) o wymiarach 15x21 cm (przynajmniej 
jedna z krawędzi),  



 każda z przesłanych do Konkursu fotografii musi zawierać w górnej części rewersu 
następujący opis:  

- imię i nazwisko Uczestnika; 
- nazwę szkoły;  
- tytuł fotografii;  
- datę i miejsce wykonania fotografii 

3.4. Prace złożone na konkurs nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 
Organizatora. 
 
4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  
4.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.  
4.2. Jury biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna: 

 I miejsce,  
 II miejsce,  
 III miejsce. 

Organizator wraz z Komisją ma prawo, w zależności od poziomu artystycznego prac, 
przyznać wyróżnienia oraz Grand Prix dla najlepszego zdjęcia nadesłanego na Konkurs.  
4.3. Organizator ma prawo do innego podziału nagród w konkursie.  
 
Nauczyciele         Dyrekcja szkoły 
Monika Janiszewska         Jerzy Zychal 
Ewa Ir       
 

 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

............................................................................................. w Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „Europa - mój dom” organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 58 w 
Krakowie. Wyrażam   zgodę   na   przetwarzanie   danych   osobowych   mojego   
dziecka/podopiecznego w celach   wynikających   z regulaminu   konkursu   czyli   
publikację   wizerunku   na stronie internetowej Organizatora, nieodpłatną publikację prac 
oraz innych czynności wynikających z organizacyjnych zasad konkursu. 
 
 
……………………………….   ………………………………………. 
miejscowość, data     podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
       ………………………………………. 
       podpis nauczyciela 


