
 

 
 
 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI  

W KONINIE 

„KONIN W KWIATACH” 
  

Prezydent Konina ogłosił rok 2019 Rokiem Zofii Urbanowskiej, a 15 maja przypadała  

170 rocznica urodzin konińskiej pisarki i publicystki. Zapraszamy uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie do włączenia się w obchody Roku Zofii 

Urbanowskiej poprzez udział w Konkursie Fotograficznym „Konin w kwiatach”. Konkurs jest 

organizowany pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Konina i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Koninie. 

 Inspiracją dla twórczości Zofii Urbanowskiej często była natura, która pojawia się w jej 

utworach w formie licznych motywów fauny i flory, m.in. kwiatów oraz pejzaży. Przejawem 

wrażliwości Zofii Urbanowskiej był również ogród przy jej konińskim dworku, o który dbała, 

a najpiękniejszymi kwiatami dzieliła się z mieszkańcami Konina. Niech motyw 

różnobarwnego ogrodu stanie się bodźcem do stworzenia pięknych zdjęć.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 Organizator Konkursu Fotograficznego  

 „Konin w kwiatach”   

 Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  

 im. Tadeusza Kościuszki w Koninie 

 /–/ mgr Elżbieta Świder 

  



 
    
 
 
 
 
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. „Konin w kwiatach” 
dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie  

organizowanego z okazji Roku Zofii Urbanowskiej w Koninie 
 

I. Organizator: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. 
2. Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Konina, Miejska Biblioteka Publiczna  

w Koninie. 
 
 
 
 
 

 

II. Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie młodzieży postacią Zofii Urbanowskiej oraz jej twórczością. 
2.  Rozwijanie umiejętności, wyobraźni i kreatywności poprzez wykonanie prac fotograficznych na temat 

„Konin w kwiatach”. 
3. Kształtowanie zainteresowań literackich, czytelniczych i fotograficznych uczniów. 
4. Aktywizowanie młodzieży na rzecz społeczności lokalnej. 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest kierowany do uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie. 
2. Tematem konkursu jest „ Konin w kwiatach” (ogrody, kwiaty, pejzaż, tereny zielone jako źródła 

inspiracji w twórczości Zofii Urbanowskiej). 
3. Prace powinny być wykonane w technice fotografii cyfrowej (rozdzielczość ok. 300 dpi). 
4. Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementami 

przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.). 
5. Każda praca powinna mieć jednego autora ( prace zespołowe nie będą oceniane). 
6. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do regulaminu) oraz wypełnione przez siebie 

oświadczenia stanowiące załącznik regulaminu. 
7. Termin dostarczenia prac: 30.10.2019 r. 
8. Fotografie należy dostarczyć na nośniku elektronicznym do biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin. 

IV. Przebieg konkursu: 

1. Fotografia powinna być efektem samodzielnej pracy. 
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć. 
3. Organizator Konkursu powoła niezależną Komisję Konkursową, która uwzględniając walory 

artystyczne  
i sposób przedstawienia tematu wyłoni laureatów. 

4. Konkurs jest jednoetapowy. 



5.  O terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą szkolnego 
dziennika elektronicznego Librus. 

6.  Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 
7. Dyrektor I LO im. T. Kościuszki w Koninie powoła jury, którego decyzje będą ostateczne. 
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu publikacji wyników. 
9. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo 

do bezpłatnego ich rozpowszechniania w celu realizacji konkursu, jego promocji w mediach oraz 
wystawy. 

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na: 
a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu, promocji i wystawy, 
b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób,  
w tym m.in. w Internecie, na Facebooku, na wystawach) pracy konkursowej uczestnika, jego 
wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub szkole, 
do której uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

11. Do pracy konkursowej powinny być załączone podpisane przez uczestnika oświadczenia, których 
treść zawierają załączniki do Regulaminu. 

12. Brak dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej 
pracy konkursowej. 

13. Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. 
14. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny pod adresem: iod@konin.um.gov.pl 

  



Metryczka, którą należy dostarczyć do biblioteki razem ze zdjęciem (zdjęcie na pendraivie): 

 

1. Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................................  

2. Klasa .......................................................................................................................................................  

3. Temat pracy ...........................................................................................................................................  

  



 ............................................................  Konin,  .....................................................................  
 imię i nazwisko 
 
 ............................................................  

 ............................................................  
 adres zamieszkania 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych   
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mickiewicza 14, 62-

500 Konin moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu  Fotograficznego „Konin w kwiatach” 

na okres 5 lat.  

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, 

ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

Zgoda obejmuje wykorzystywanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia i miejsce urodzenia, 

dane adresowe i teleadresowe.  

         …............................................................................................ 
                   Podpis  
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku  
 

Wyrażam zgodę na użycie mojego wizerunku ............................................................................................. do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, 

lecz nie  

w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne w celach ściśle związanych z organizowanym przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie Konkursem Fotograficznym „Konin w kwiatach” 

Zdjęcia, filmy, wizerunek itp. będą wykorzystywane na stronach internetowych, na profilach i portali społecznościowych takich jak 

eTwinning, Facebook, Google, Youtube, w prasie i Internecie.   

         …............................................................................................ 
                   Podpis  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą:  
ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  będą: organizator Konkursu- I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Koninie,  instytucje patronujące - Urząd Miejski w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, odbiorcy wystaw 
pokonkursowych oraz odbiorcy informacji promujących konkurs i wystawy w Internecie i w prasie. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji 
na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów.  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem na podstawie Art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) w zw. z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły.  
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.  

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich / organizacji międzynarodowej.  
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 
…………………………………….         ….................................................... 

  Data           podpis  



Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Plastycznego 

..................................................................................... 
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu 

....................................................................................... 
Adres szkoły Uczestnika konkursu 

...................................................................................... 
Tytuł pracy konkursowej 
 

 Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie  
  ul. Mickiewicza 14, 62-500 Konin 
 
 Organizator Konkursu Fotograficznego „Konin w kwiatach ‘’ 

 
Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu  

oraz przetwarzaniu danych osobowych 
 

Jako autor pracy konkursowej zatytułowanej: ............................................................................. zwanej dalej 

„utworem”, zgłoszonej do Konkursu Fotograficznego „Konin w kwiatach”, oświadczam, iż jestem uprawniony 

do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako 
autor przenoszę nieodpłatnie na Organizatora Konkursu –autorskie prawa majątkowe 
do pracy………………………………………………………………............................................................................................................, 
a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, 
a Organizator Konkursu oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe 
do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia 
i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym 
w wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu 
w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa 
majątkowe i zależne na następujących polach eksploatacji:  
 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego oraz wyświetlanie utworu 
pod adresami domenowymi Zamawiającego; 
3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 
4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie 
utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejsc i czasie przez siebie 
wybranym; 
5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej;  
6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie  
lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. Jako autor utworu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie 
i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie 
do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Jako opiekun prawny autora 
utworu przenoszę na Organizatora Konkursu własność jednego egzemplarza, na którym utrwalono utwór.  

Jako autor pracy gwarantuję, że utwór jest autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu  
i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Organizatora Konkursu, nie naruszam w żaden sposób 
praw osób trzecich. Jako autor  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
dla realizacji przedmiotowego Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 
 

 
...................................................................................................... 

 Miejscowość, data 
 Podpis autora pracy 


