
REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO – ŚLADAMI HISTORII 
(Obiektywem i słowem malowane) 

 

§ 1 Regulamin  

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin) reguluje zasady konkursu: ŚLADAMI HISTORII (Obiektywem  

i słowem malowane), zwanego dalej „Konkursem”. 

 § 2 Organizator 

 

1. Organizatorami Konkursu są: 

a. Radość Działania – Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. Kazimierza 

Wielkiego w Słomnikach, 

b. Samorząd Uczniowski klas 4-8 Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w 

Słomnikach. 

§ 3 Cel, czas trwania, zasady Konkursu 

2. Konkurs rozpoczyna się 22 listopada 2021 r. i trwa do 6 grudnia 2021 r. 

3. Do 6 grudnia wszyscy uczestnicy przesyłają zdjęcia  lub pliki z pracami konkursowymi na adres poczty 

elektronicznej: baszuk@vp.pl lub Messengera Barbara Waszuk. W temacie maila proszę napisać PRACA 

KONKURSOWA – ŚLADY HISTORII. 

4. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Słomniki (i tych dużych i tych małych) do 

zaprezentowania zabytków z terenu gminy Słomniki poprzez samodzielnie wykonane zdjęcie oraz krótką 

informację o obiekcie (może to być ciekawostka z opowieści babci, krótka historia lub stworzony przez siebie 

wiersz. (Tekst pisany ma się zmieścić pomiędzy 40 –100  wyrazami). 

5. Każdy uczestnik Konkursu dostanie informację zwrotną od organizatora o otrzymaniu nadesłanych plików 

6. Jury konkursowe po przejrzeniu i ocenie prac ogłosi wyniki na FB Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach podając z imienia i nazwiska laureatów konkursu, oraz prześle 

informację mailową do osób nagrodzonych.  

a. Termin ogłoszenia wyników - 11.12.2021. 

 

§ 4 Uczestnicy Konkursu 

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Słomniki, niezależnie od wieku. 

2. Wysyłając prace Konkurs, uczestnik: 

a.  akceptuje Regulamin,  

b. zezwala na zamieszczenie jego imienia i nazwiska na stronach www, FB, oraz w lokalnej prasie wraz  

z praca konkursową, 

c. przekazuje prawa autorskie do nadesłanych prac, 

d. zezwala organizatorowi na korektę/modyfikację nadesłanych prac/tekstów, 

e. uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu pracy, 

f. zezwala na opublikowanie zdjęć, tekstów, wierszy w albumie konkursowym. 
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§ 5 Nagrody 

 

1. Jury przewiduje łącznie nagrodzić – nagrodami głównymi - 10 Laureatów. 

2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

3. Laureaci otrzymają album ilustrowany zdjęciami i tekstami uczestników Konkursu oraz drobne nagrody 

rzeczowe. 

4. Wszystkie nagrody i dyplomy zostaną przekazane najpóźniej do 31 grudnia 2021 roku. 

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji. 

Zał. nr 1  

do Regulaminu REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO  

ŚLADAMI HISTORII - (Obiektywem i słowem malowane) 

 

Słomniki, dnia …………………….. 2021r.  

ZGODA rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie 

 Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………….  

Wiek dziecka: ……………………………………………………………………………..  

Numer telefonu …………………………………………………………………………  

 

1. Ja niżej podpisany/-a, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w ŚLADAMI HISTORII - (Obiektywem  
i słowem malowane) organizowanym przez Stowarzyszenie RADOŚĆ DZIAŁANIA i Samorząd  
Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

2. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem Konkursu. 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka w związku z realizacja Konkursu oraz na 

publikację jego pracy wraz z imieniem i nazwiskiem dziecka na stronach internetowych, portalu 
społecznościowym FB, w prasie oraz w konkursowym albumie fotograficznym. 

 
 
 
 

……………………………………………………………….  
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 
 
 

Zał. nr 1  

KLAUZULA RODO 

 

Słomniki, ………………… 20211r. 

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych 

 Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: ………………………………………………………………….  



Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………  

Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do Gminnego 
Konkursu ŚLADAMI HISTORII - (Obiektywem i słowem malowane) zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

……………………………………………………………….  
(podpis) 

 


