
Regulamin Konkursu Fotograficznego  

"Inny świat w czasie pandemii" 

 

1. W Konkursie fotograficznym mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. 

2. Cele konkursu: 

 prezentacja swoich zainteresowań w ciekawej formie 

 rozwijanie zainteresowań i pasji 

 zagospodarowanie czasu wolnego uczniów 

 

3. Każdy uczestnik konkursu wysyła do Szkoły (Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego przy ul. Rynek 17, 32-070 Czernichów) z dopiskiem Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego maksymalnie 3 zdjęcia w formacie 10×15. W kopercie powinny znajdować się 

dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko, klasa, tytuł do każdego ze zdjęć + podpisany 

załącznik nr 1 – dot. ucznia niepełnoletniego lub nr 2 – dot. ucznia pełnoletniego). Dodatkowo 

uczestnik przesyła zdjęcia do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego w formie elektronicznej przy 

użyciu platformy MS Teams. 

 

4. Zdjęcia mają przedstawiać sytuacje, zdarzenia i elementy związane z tematyka konkursu: 

własnymi zainteresowaniami oraz sposobem spędzania wolnego czasu. 

 

5. Zdjęcia należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2021r. 

 

6. Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie oświadczenia (zał.1 lub zał. 2) przez autora 

zdjęć oraz wszystkie osoby występujące na zdjęciach.  

7. Ocena zdjęć zostanie dokonana przez komisję w składzie: 

1) Barbara Kajda – wicedyrektor -  Przewodnicząca komisji 

2) Anna Mika - Kierownik Kształcenia Praktycznego 

3) Katarzyna Wrona – opiekun SU 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi maju 2021r. 

 

9. Zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody. 

 

10. Sprawy nieuregulowane tym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny. 

 



 

Załącznik Nr 1 

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów uczniów biorących udział w konkursie 

fotograficznym: Inny świat w czasie pandemii organizowanym przez Samorząd 

Uczniowski ZS RCKU w Czernichowie 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                 (imię i nazwisko ucznia) 

do celów związanych z jego udziałem w konkursie fotograficznym: Inny świat w czasie 

pandemii 

 

__________________________________ 

                                                                                                                  (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska, nazwy szkoły, prac 

konkursowych (w postaci zdjęć) mojego dziecka na stronie internetowej ZS RCKU w 

Czernichowie oraz na Facebooku i Instagramie Szkoły. 

 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie prac konkursowych (w postaci zdjęć), 

wykonanych przez moje dziecko w budynku ZS RCKU w Czernichowie. 

 

4. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie prac konkursowych (w 

postaci zdjęć) w publikacjach reklamujących Szkołę, m. in. stronie internetowej 

Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

 

 

_________________________________ 

                                                                                                                 (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

_______________________, ______________ 

    (miejscowość)        (data) 



Załącznik Nr 2 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu biorącego udział w konkursie 

fotograficznym: Inny świat w czasie pandemii organizowanym przez Samorząd 

Uczniowski ZS RCKU w Czernichowie 

 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

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

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                 (imię i nazwisko ucznia) 

do celów związanych z  udziałem w konkursie fotograficznym: Inny świat w czasie pandemii 

 

__________________________________ 

                                                                                                                                 (podpis pełnoletniego ucznia) 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie  imienia i nazwiska, nazwy szkoły, prac 

konkursowych (w postaci zdjęć) na stronie internetowej ZS RCKU w Czernichowie oraz 

na Facebooku i Instagramie Szkoły. 

 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie i prezentowanie wykonanych przeze mnie prac 

konkursowych (w postaci zdjęć) w budynku ZS RCKU w Czernichowie. 

 

4. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i prezentowanie wykonanych przez mnie prac 

konkursowych (w postaci zdjęć) w publikacjach reklamujących Szkołę, m. in. stronie 

internetowej Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

 

 

_________________________________ 

                                                                                                                                 (podpis pełnoletniego ucznia) 

_______________________, ______________ 

       (miejscowość)        (data) 


