
Ogłaszamy: 
Konkurs fotograficzno-profilaktyczny 

 
„Ślady historii mojej miejscowości  

w obiektywie” 
zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy Wohyń w ramach Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i szkolnego programu „Chcę być wolny – nie sięgam po środki 
uzależniające”. 

 
Promujemy zdrowe i bezpieczne życie bez narkotyków, alkoholu, nikotyny, dopalaczy 
i innych środków szkodliwych dla zdrowia.  
Promujemy fotografię jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego  
i odkrywania swoich pasji. 
 
Zrób unikatowe zdjęcia z dowolnego miejsca w naszej 
gminie, uchwyć miejsca historyczne/ obiekty  
(np.: kapliczki, krzyże, kościoły, chałupy kryte strzechą, dawne przedmioty codziennego użytku np.: 
żelazka z duszą, saturatory, lampy naftowe, telefony, lornetki, maszyny do szycia, maszyny do 
pisania, samowary, wagi, młynki  sprzęt do słuchania muzyki, radia, telewizory, aparaty 
fotograficzne,  instrumenty muzyczne, archiwalne fotografie, świeczniki, oryginalne piece kaflowe, 
naczynia ozdobne, zegary, sierpy, dawne narzędzia rolnicze- młockarnie, kosy, cepy, traktory; sanie, 
stare pojazdy, itp….)    
Liczą się przede wszystkim  

• ujmujące wrażenie wizualne,  
• uchwycenie niezwykłości miejsca/obiektu. 
 

Pokażcie swoje zdjęcia światu! 
Cele konkursu: 

 Wyrażanie uczuć i emocji za pomocą środków wyrazu artystycznego jakim jest  
fotografia  

 Promocja zdrowego stylu życia bez środków uzależniających 
 Promocja fotografii dokumentującej małą ojczyznę 
 Rozwijanie świadomości uczniów o śladach historii w najbliższym otoczeniu  
 Rozwijanie kreatywności wśród dzieci i młodzieży 
 Zachęcanie młodzieży i dzieci do własnych przemyśleń, poszukiwań i wyrażania ich 

poprzez fotografię 
Warunki uczestnictwa:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wohyniu, którzy będą 
oceniani w trzech kategoriach wiekowych:  

 kl. I – III 
 kl. IV – VI 
 kl. VII - VIII  



2. Prace należy składać do organizatorów do 27.05.2022 r. 
3. Za pracę fotograficzną przyjmuje się pojedyncze zdjęcie. 
4. Prace do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów. 
5. Prace w formie elektronicznej przesyłamy na adres e-mail fotokonk@op.pl . 

Format zdjęć JPG, dobra jakość.  
6. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac pod względem siły 

oddziaływania na postawy i pod względem wartości artystycznej, przydzieli nagrody  
i dyplomy. 

7. Prace przechodzą na własność organizatorów. 
8. Przeznaczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie 

danych osobowych jej autora  przez organizatorów konkursu. 
9. Do pracy dołączamy informacje o zdjęciu (załącznik 1) oraz zgody podpisane przez 

rodziców. Znajdują się one w załącznikach 2,3,4.  
 
Najciekawsze prace zostaną opublikowane i zaprezentowane  
na wystawie pokonkursowej. 

 
Zapewniamy atrakcyjne upominki.  

 
Organizator: 
Anna Kowalczyk  
Dyrektor Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu  
 
Koordynatorzy: 
mgr Agnieszka Juszczyńska 
mgr Iwona Babicz- Kalinowska 
mgr Krzysztof Kowalczyk  
mgr Marta Gmur  
mgr Katarzyna Kalinowska  
 
 
Załącznik 1 do Konkursu   
Informacje o zdjęciu 
 
1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa:  

................................................................................................................................................. 

2. Co przedstawia zdjęcie? (informacja, gdzie się znajduje sfotografowany obiekt, do kogo należy): 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

mailto:fotokonk@op.pl


Załącznik 2 do Konkursu 

 Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie fotograficzno-
profilaktycznym pn. „Ślady historii mojej miejscowości w obiektywie” organizowanym przez Zespół 
Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu  
 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
1. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się i w pełni akceptuję warunki uczestnictwa w 

Konkursie.  
2. Oświadczam że przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej przez moje dziecko w 

ramach Konkursu, za co nie przysługuje mi żadne wynagrodzenie. 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodziców  

 
 

  Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka* w 

celu organizacji konkursu fotograficzno-profilaktycznego pn. „Ślady historii mojej miejscowości w 

obiektywie”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna.  
*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

Załącznik nr 4 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

W związku z organizacją konkursu fotograficzno-profilaktycznego pn. „Ślady historii mojej miejscowości 

w obiektywie” oraz jego promowaniem, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, 

zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w publikacjach na: 

stronie internetowej, portalach społecznościowych, audycjach telewizyjnych, wydawnictwach i w materiałach 

promocyjnych, gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, gablotach i na tablicach 

ściennych. 
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zgoda jest 

udzielona nieodpłatnie. 

                                                                                                                …………………………………………... 

                                                                                                                                              (data, podpis) 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że: 

1. Administratorem jest Zespół Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu (ul. Piłsudskiego 25; nr tel. 083 

3530025) 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail: inspektor@cbi24.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane 

dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie 

niemożnością zgłoszenia udziału w konkursie. 

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo 

UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane. 

Ponadto dane osobowe są ujawniane odbiorcom strony internetowej administratora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas 

organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu fotograficzno-profilaktycznego pn. 

„Ślady historii mojej miejscowości w obiektywie”. 

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

 
*Rozporządzenie 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). 


