
KONKURS- nazwa, 

rodzaj,  

 

 

osoba 

odpowiedzialna,  

 

Termin, opłata 

Międzyszkolny konkurs fotograficzny  „WIOSNA W 

OBIEKTYWIE”  organizowany przez Świetlicę Szkolną w SP 38             

w Krakowie, ul. Fr.Nullo23 

 

Wychowawcy Świetlicy SP 38 w Krakowie 

 

Bezpłatny 6.05 do 8.06 2020 

Klasy,  

liczba uczestników 

 Chętni uczniowie szkół podstawowych  

Prace będą  oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:  

kategoria I kl.1-3, kategoria II kl. 4-8 

I etap, data, wyniki Konkurs jedno etapowy,  termin nadsyłania prac 8 czerwca 2020 

Termin ogłoszenia wyników do 10 czerwca 

UWAGI Uchwyć piękno przyrody, zrób zdjęcie kwitnącego drzewa, krzewu, 

kwiatka, owada, ptaka na kwitnącej gałązce. 

Zdjęcie w formacie JPG wyślij na adres:  

sharuzaszkola@gmail.com 

W treści maila napisz swoje imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły 

do której uczęszczasz. Do pracy należy dołączyć podpisane 

oświadczenie rodzica (zał. 1 do regulaminu konkursu). W przypadku 

braku możliwości wydruku oświadczenia jego treść należy  

przepisać i opatrzyć podpisem,      a następnie w formie zdjęcia 

dołączyć do pracy konkursowej. Prace bez podpisanego 

oświadczenia opiekuna zgodnie z RODO nie będą brane pod uwagę. 

Prace konkursowe umieszczone zostaną na stronie szkoły. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na 

publikacje pracy ( podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą 

szkoły i klasy). 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest SP. 

38 w Krakowie  

 

 

 

 

mailto:sharuzaszkola@gmail.com


Załącznik 1 

  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO               

(zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i wykorzystanie 

pracy konkursowej) 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych 

osobowych mojego dziecka imię i nazwisko                                 

……………………………...................Szkoła………..Klasa……….. 

na potrzeby konkursu oraz wykorzystanie nadesłanej pracy 

konkursowej w formie zdjęcia przez organizatora konkursu 

fotograficznego „WIOSNA W OBIEKTYWIE” tj. Szkołę 

Podstawową nr 38, im. Bractwa Kurkowego w Krakowie,                     

ul. F. Nullo 23  

………………………………………………………………. 

 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego               

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10 mają 2018r. 

O ochronie danych osobowych przysługuje Panu/ Pani prawo dostępu do 

swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu i ich 

opiekunów prawnych jest organizator konkursu tj. Szkoła Podstawowa              

nr 38 im. Bractwa Kurkowego, ul. Francesco Nullo 23 w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


