
                                                    

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Uroki  wielkopolskiej wsi” 

Część A. 

Wojewoda Wielkopolski zaprasza uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych funkcjonujących  na terenie 

województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt „Uroki wielkopolskiej wsi”. 

I.  Organizator konkursu 
 

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.  

 

 

II. Cel i tematyka konkursu 
 

1. Celem konkursu jest wyłonienie 13 najlepszych prac przedstawionych w ciekawy i oryginalny sposób – 

zdjęcia wykonanego przez ucznia przedszkola lub szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie 

województwa wielkopolskiego ukazującego i popularyzującego walory architektury, piękna przyrody (fauny  

i flory) oraz krajobrazu wiejskiego województwa wielkopolskiego. 

2. Wyłonione prace – fotograficzne zostaną opublikowane w kalendarzu  na 2022 rok Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

3. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać obiekty architektoniczne ukazujące wybrany zabytek lub detal 

architektury (zdjęcia z zewnątrz), pejzaże obejmujące florę, faunę lub krajobrazy przyrody województwa 

wielkopolskiego.  

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych kształcących na terenie 

województw wielkopolskiego.  

2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oświadczenia zawartego w części B Regulaminu. 

3. Każdy autor może indywidualnie przesłać jedno zdjęcie o wielkości 300 DPI (wykonane  

w poziomie o minimalnej szerokości 3484 pikseli i wysokości 2480 pikseli). W przypadku nadsyłania zdjęć 

zbiorczo, przez szkołę lub przedszkole dopuszcza się przesłanie pięciu najlepszych prac. Oceny prac 

składanych w placówce dokonuje Jury powołane przez Dyrektora szkoły lub przedszkola. 

4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w Regulaminie. Wzięcie udziału 

w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłane prace nie naruszają praw autorskich osób 

trzecich, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych. 

5. Praca przesłana na konkurs musi być własnego autorstwa. Praca z chwilą przesłania na podstawie oświadczeń 

uczestników konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych według wzoru zawartego w części B 

Regulaminu przechodzą na własność Organizatora. 



6. Fotografię należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: mstemplewska@poznan.uw.gov.pl lub 

przekazać osobiście do Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koninie ul. Aleje 1 maja 7. W treści 

zgłoszenia musi znaleźć się opis nadesłanych zdjęć, dane autora (imię i nazwisko, wiek oraz nazwa 

przedszkola lub szkoły podstawowej) i kontakt (numer telefonu).   

7. Termin nadsyłania zdjęć: od 1 sierpnia do 30 września 2021 r.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej lub 

niespełniających innych wymagań określonych w Regulaminie. Kwalifikacji zdjęć dokonuje Jury konkursu. 

10.  Wyboru najlepszych 13 zdjęć dokona Jury powołane z grona pracowników Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu. 

11. Informacja o przeprowadzonym konkursie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu. 

12. Informacja o wynikach konkursu i autorach trzynastu najlepszych zdjęciach zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Państwowej Straży Łowieckiej  

w Poznaniu. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część B. 

ZGODA I OŚWIADCZENIE  
 
 

Ja, ………………………………………………….. /imię i nazwisko/, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/moich dzieci: 

 
1/ ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                  ( imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły),  
 

2/ ..……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                  ( imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły),  
 

 
w celach uczestnictwa w konkursie „Uroki wielkopolskiej wsi” i związanymi z nim działaniami 
promocyjnymi, organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.  

Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do 
wycofania zgody w dowolnej chwili. 

Zapoznałem/zapoznałam się z Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych /na 
odwrocie/. 
 
 

…………………………………….. 
czytelny podpis 
w przypadku dzieci podpis rodzica, opiekuna 
prawnego 

 
     Jednocześnie oświadczam, że z chwilą przesłania Organizatorowi prac -  zdjęć z  konkursu „Uroki 
wielkopolskiej wsi” przechodzą one na własność Organizatora bez wynagrodzenia oraz, że w ramach 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do prac konkursowych wyrażam zgodę na: 
 
- wystawienie  pracy konkursowych w dowolnym terminie oraz miejscu w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu, 
 
- bezpłatną reprodukcję, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie prac konkursowych w materiałach 
promocyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w postaci kalendarza na 2022 rok. 
 
 
 
 
                                                                                                           …………………………………….. 

czytelny podpis 
w przypadku dzieci podpis rodzica, opiekuna 
prawnego 

 

 


