
 

 

„Zimowe inspiracje w obiektywie” 
 

Celem konkursu jest: 

 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

 Rozwijanie ekspresji twórczej dziecka. 

 Promowanie walorów przyrodniczych. 

 Rozbudzanie zainteresowania przyrodą. 

Sponsorami nagród w konkursie są: 

 Burmistrz Miasta Włodawa  

 Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie 

 Salon Fryzjerski „Pasja” Emilia Kuryłowicz 

 Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie 

 
 
 

 
 

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 

w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pod  

Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Włodawa 

pod tytułem: 

 



REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„ZIMOWE INSPIRACJE W OBIEKTYWIE” 

 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną fotografię - opatrzoną tytułem.  

3. Fotografię należy nadesłać w postaci odbitki formatu minimum15 cm x 21 cm lub 

w formacie większym. 

4. Do każdego zdjęcia należy dołączyć: metryczkę (załącznik nr 1) oraz zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

5. Fotografię na konkurs należy nadesłać przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską 

(na koszt wysyłającego) lub dostarczyć osobiście do placówki organizatora pod 

adres: 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie 

ul. Słowackiego 16 

22-200 Włodawa 

woj. lubelskie 

z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny” 
 

 

6. Fotografie należy nadesłać (decyduje data stempla pocztowego), bądź dostarczyć 

do Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie w terminie do dnia 11.02.2022 r. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac.                 

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2022 r.  

9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych i zdjęć uczestników. 

10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III 

miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział 

w konkursie drogą e-mailową.  

11. Zdjęcia i wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

przedszkola pod adresem: https://pm1.wlodawa.eu/oraz na fanpage przedszkola  

na portalu społecznościowym Facebook. 

12. Prace niezgodne z regulaminem oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

Organizatorzy konkursu nie ponoszą też odpowiedzialności za uszkodzenia 

nadesłanych fotografii spowodowane niewłaściwym ich zabezpieczeniem.  

 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą e-mailową na adres: 

k.dominiczak.k@gmail.com  lub telefonicznie pod numer:82 5722459. 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału! 

 

https://pm1.wlodawa.eu/
mailto:kamiladominiczak@onet.pl


Metryczka (załącznik 1) 

Imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, tytuł zdjęcia: 

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

Imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa, adres, telefon i adres e-mail placówki: 

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

 

……..………………………………… 

Podpis osoby zgłaszającej dziecko 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka (załącznik 2) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………… 

oraz publikację jego pracy konkursowej i wizerunku w celu wzięcia udziału w ogólnopolskim 

konkursie fotograficznym „Zimowe inspiracje w obiektywie” organizowanym przez 

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie. 

 

 

…………………………………………………………………….. 

             

                                            Data oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 


