
Z okazji początku
 kalendarzowej WIOSNY

przygotowaliśmy dla Was - Drodzy Uczniowie,
konkurs fotograficzny:

„Na tropie wiosny...”

REGULAMIN  KONKURSU

I. PATRONAT: 
PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
KOMISJI FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PRZY PTTK CHORZÓW

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. LIGONIA  
ul. 3-go Maja 22
41-500 Chorzów

III. CELE KONKURSU:
 Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią.
 Uwrażliwienie na piękno przyrody.
 Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata.
 Promocja talentów i umiejętności fotograficznych. 
 Prezentacja twórczości młodzieży szkolnej.
 Doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  VI, VII  i  VIII  szkół  podstawowych 

oraz  szkół  ponadpodstawowych z  Chorzowa,  Świętochłowic,  Siemianowic  Śląskich,  Rudy
Śląskiej i Bytomia.

2. Tematem  fotografii  mogą  być  ludzie,  przyroda,  przedmioty,  ciekawe  miejsca  związane
z nadejściem wiosny.

3. Na adres organizatora należy przesłać fotografię (max. 3) formatu A4 w wersji  papierowej  
oraz  dołączyć  zdjęcia  nagrane  na  nośniku  (CD/DVD)  lub  jako  załącznik  e-mail  na  adres:
a.gliga.ligon@gmail.com (prace muszą być  w formacie  JPG nie  mniejsze niż  1200 pixeli  na
krótszym boku).

             



4. Prace wysłane tylko drogą elektroniczną NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Opis  pracy,  który  jest  dołączony  do  regulaminu  należy  czytelnie  wypełnić  DRUKOWANYMI

LITERAMI i  umieścić na odwrocie każdej pracy. Do prac należy dołączyć również podpisane
oświadczenie stanowiące załącznik* do regulaminu.

7. Do konkursu można zgłosić wyłącznie własne prace. 
8. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucone.
9. Fotografie,  na  których  będą  się  znajdować  teksty,  znaki,  cyfry  (np.  daty)  będą

dyskwalifikowane.
10. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

V. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać w terminie do 8 maja 2023 r. na adres organizatora:

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Ligonia
ul. 3-go Maja 22
41-500 Chorzów

(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „Na tropie wiosny”)
oraz na adres: a.gliga.ligon@gmail.com

2. Posiedzenie jury oraz uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca maja 2023 r.
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani (przez podany w zgłoszeniu e-mail lub telefon oraz

Facebook II LO) o terminie wystawy konkursowej i ogłoszeniu wyników obrad jury.

VI. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale

nagród. 
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

1) klasy VI, VII, VIII szkoły podstawowej 
2) szkoły ponadpodstawowe

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
4. Decyzje jury są ostateczne.

VII. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z:

 wyrażeniem  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  do  celów  organizacyjnych  
oraz na publikację prac i wizerunku (zdjęć wykonanych podczas wręczenia nagród).

 oświadczeniem,  iż  osoba  nadsyłająca  jest  autorem/autorką  załączonych  zdjęć  
oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, związane z nadesłanymi
fotografiami,  które  osoby trzecie  mogłyby  kierować przeciwko organizatorom konkursu;
kwestie związane z ochroną wizerunku zostały uregulowane z osobami fotografowanymi, 
a osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów określonych

             



w regulaminie konkursu.
2. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac - stają się one własnością Organizatora.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Koordynatorzy konkursu:

 mgr Anna Gliga
 mgr Ewa Łubkowska-Baszczak 

*Załącznik 

OŚWIADCZENIA:

1. Jako uczestnik konkursu oświadczam, że jestem autorem pracy, którą zgłaszam do konkursu  
oraz posiadam do niej pełne prawa autorskie. 

2. Jako uczestnik konkursu oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek utrwalono  
na  pracy  konkursowej  i  jestem  uprawniony/uprawniona  do  wykorzystania  tego  wizerunku,
opublikowania go i publicznej prezentacji. 

3.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  przez  Organizatorów
konkursu  w  celach  wynikających  z  regulaminu  tego  konkursu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29
sierpnia  1997  roku  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  z  1997  r.,  nr  133,  poz.  883  
z późniejszymi zmianami). 

4.  Na  podstawie  art.  13  Rozporządzenia  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 tzw. RODO. 

Przyjmuję do wiadomości, że:
 administratorem podanych danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie

reprezentowane przez Dyrektora Szkoły – mgr Grażynę Widerę;
 Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl;
 podane dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu Na tropie wiosny; 
 podane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 podane  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  lub  organizacji

międzynarodowych;
 istnieje  prawo  żądania  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 
 w razie niezgodnego z prawem przetwarzania podanych danych istnieje prawo wniesienia

skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Warszawa,  
ul. Stawki 2;

 podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie;
 podane dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

             



5. Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późn. zmianami). 

------------------------------------------        -----------------------------------------
Podpis rodzica/prawnego opiekuna Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

Wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI

imię i nazwisko autora

wiek autora, klasa

dokładna nazwa i adres szkoły
adres e-mail szkoły

nr telefonu szkoły 

tytuł fotografii 
data i miejsce wykonania zdjęcia

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  
telefon kontaktowy

             


