
 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie ma 

zaszczyt zaprosić uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 

częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego  

do udziału w konkursie fotograficznym: 

„NIE TAKA ZIMA ZŁA” 

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii amatorskiej, zachęcenie 

młodzieży do poznawania otaczającego ją świata oraz propagowanie 

przebywania na świeżym powietrzu. 

 

POSTANOWIENIA REGULAMINU 

1. Temat: „Nie taka zima zła” 

2. Technika wykonania: fotografia 

 format pracy: 15x21 cm 

 jeden uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie 

 uczniowie wykonują prace indywidualnie 

 zdjęcia należy opisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 24 lutego 2017 r.  

4. Prace należy przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Nie taka zima zła”, 

lub dostarczyć osobiście na adres: 

   Zespół Szkół im. gen. W. Andersa 

   ul. Targowa 29 

   42-202 Częstochowa 

5. Do prac powinna być dołączona: 

 karta zgłoszenia 

 pisemna zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka przez Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie, dla 

potrzeb konkursu 

6. Organizator zastrzega sobie  prawo do wykorzystania nadesłanych prac do 

własnych celów niekomercyjnych 

7. Nadesłanie prac jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście z zachowaniem praw autorskich osób trzecich 

8. Organizator przewiduje nagrody za 1, 2 i 3 miejsce 

9. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół laureatów oraz opublikowane 

na stronie internetowej szkoły www.zsanders.eu 

http://www.zsanders.eu/


KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

 

Nazwisko i imię ucznia: ……………………………………………………………………………………… 

Klasa: ………………………………………………………………………………………       

Opiekun:       ……………………………………………………………………………………… 

Ilość przesyłanych prac:  ……………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły:      ………………………………………………………………………………………               

 ……………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:    ……………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka przez organizatorów Konkursu 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego 

syna/córki 

 

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

( imię i nazwisko syna/córki) 
 

przez Zespól Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie w celu realizowania 

Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Nie taka zima zła”  zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

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

   Data, czytelny podpis  rodzica/opiekuna 


