
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII DZIECIĘCEJ 

„WIOSNA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA”. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotografii dziecięcej, 

pt. „Wiosna budzi się do życia”, którego tematyka ma przedstawiać polskie 

krajobrazy wiosenne, barwy i klimaty wiosny ujęte w fotografii wykonanej 

przez dziecko. 

Organizatorem konkursu jest: 

Miejskie Przedszkole Nr 85  

ul. Kwiatkowskiego 20 

40-824 Katowice 

Celem konkursu jest: 

- prezentacja i promocja fotografii jako dziedziny sztuki i języka komunikacji 

  kulturowej; 

- popularyzacja twórczości fotograficznej; 

- inspiracja rozwoju zdolności twórczych; 

- promowanie piękna polskiego krajobrazu; 

- eksponowanie walorów polskiego krajobrazu; 

- zatrzymanie w kadrze wycinka krajobrazu Polski w okresie wiosny,  

  uchwycenie jego piękna i wyjątkowości. 

Zasady konkursu: 

1.Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

2.Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci 3 i 4-letnie  

- dzieci 5 i 6-letnie 

3. Zdjęcia w formacie 9x13 lub 10x15 wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową 

należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres Organizatora w terminie 

18.03.2019r. – 26.04.2019r.  

4.Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę - fotografię wraz z tytułem i 

krótkim opisem zdjęcia. 

5. Organizator powołuje Jury Konkursowe, które oceni prace konkursowe. 

Ocenie podlegać będzie zgodność z wytycznymi regulaminu. Komisja 

Konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej.  

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone między 06.05.2019r. a 10.05.2019r. 

9. Fotografia zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora, 

który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi zdjęciami. 

 

 



10. Uczestnik (opiekun) przystępując do konkursu, wyraża zgodę na 

dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej 

prezentacji na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 85 

w Katowicach. Uczestnik (opiekun) wyraża także zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu 

oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. 

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

11. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy 

oraz wyróżnienia, które zostaną przesłane pocztą. 

 

Życzymy powodzenia!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do konkursu fotografii dziecięcej, 

pt. WIOSNA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA. 

1. Imię, nazwisko oraz wiek uczestnika 

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

2. Imię i nazwisko opiekuna 

……………………………………………………………………………… 

3. Adres 

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

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

4. Telefon kontaktowy: 

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

5. E-mail: 

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

5. Tytuł i opis pracy konkursowej: 

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

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

 

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

 (data i miejscowość) (podpis uczestnika/opiekuna) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotografii 

dziecięcej, pt. WIOSNA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu 

(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., 

Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

 

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

                             (data i miejscowość)     (podpis uczestnika) 

 

 

 

 



ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka……………………………………. 

w konkursie fotografii dziecięcej organizowanym przez Miejskie Przedszkole 

Nr 85 w Katowicach. 

Miejsce i data: ..................................... 

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ................................................... 

 


