
Międzypowiatowy konkurs fotograficzny  
 

Temat wiodący w roku 2022/2023  

„Polska awifauna” 

ADRESAT 

uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. 

Uwaga! Prace wszystkich uczniów oceniane są w ramach jednej kategorii 

CELE  

1. propagowanie piękna otaczającej przyrody, 

2. poszerzanie wiedzy o faunie najbliższego otoczenia, 

3. wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem ptaków 

4. nabywanie umiejętności celowego i świadomego wykorzystywania sprzętu 

fotograficznego, 

5. inicjowanie do poszukiwania piękna w obrazach fotograficznych. 

 

CZAS REALIZACJI – październik 2022 - maj 2023 

  

PRZEBIEG KONKURSU  

• ogłoszenie konkursu (październik 2022), 

• zamieszczenie na stronie regulaminu konkursu fotograficznego (październik 2022), 

• zgłoszenie szkoły do konkursu (do 30 listopada 2022), 

• powołanie komisji konkursowej (kwiecień 2023), 

• przesłanie prac konkursowych (do 30 kwietnia 2023), 

• finał konkursu – ocena prac, ogłoszenie wyników, prezentacja najlepszych zdjęć (maj 

2023), 

 

Szczegóły regulaminu 

• jeden uczeń może przesłać materiały zdjęciowe (max. 2 szt.) w formacie A4 na papierze 

gładkim, matowym lub błyszczącym do WODN w Zgierzu do 30 kwietnia 2023 r., 

• każde zdjęcie musi mieć tytuł zamieszczony na odwrocie fotografii, 

• zdjęcia powinny być zabezpieczone na czas transportu przed zniszczeniem (koperta, 

koszulka foliowa, itp.), 

• zapakowane zdjęcia powinny być opatrzone hasłem zaś w dodatkowej zamkniętej 

kopercie należy umieścić dane osobowe autora zdjęć (imię i nazwisko, wiek, szkoła, 

opiekun), 

• ocenie podlega: 

o ujęcie tematu (trafność i pomysłowość, środowisko naturalne, tło, wyjątkowość 

obiektu, rzadkość gatunku), 

o wartość artystyczna zdjęcia (światło, kompozycja obrazu), 

o ogólne wrażenie, 

• Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć nagrodzone będą obrazy, które uzyskają 

najwyższą ocenę. Istnieje możliwość przyznania nagród specjalnych. 

 

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie. Wszelkie informacje dotyczące 

konkursu można uzyskać w WODN Zgierz (pracownia informatyczno-techniczna) lub  

e-mailowo b.matusz@crezgierz.edu.pl  

 

Dodatkowa informacja dotycząca tematu konkursu 

Tematem fotografii mogą być ptaki i ich środowisko, gdzie natura ujawnia swoją wyjątkowość, 

magiczność i artyzm. Niezależnie od podjętego tematu fotograf winien wykazać się etyką 

przyrodnika, wrażliwością artystyczną i ciekawym ujęciem.  

mailto:b.matusz@crezgierz.edu.pl


Klauzula informacyjna na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego z 
siedzibą  
w Zgierzu, ul. 3 Maja 46; telefon: 42 716 24 72, fax: 42 716 24 71,  e-mail: 
sekretariat@lodzkie.edu.pl 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez uczestników 
przystępujących do konkursu. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody ma charakter 
dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.  

3. Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów Administratora. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły lub wysłania oświadczenia  
o wycofaniu zgody na adres e-mail: sekretariat@lodzkie.edu.pl  lub listem poleconym na adres 
siedziby organizatora.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Wyrażona zgoda obowiązuje przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu lub przez 
okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Zgierzu lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych 
danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, ani udostępniane do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 

 


