
Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 277 im. Elizy Orzeszkowej 

w Warszawie 

zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału 

 
 

w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 

 

 

„Co słonko widziało 

 - konkurs inspirowany postacią 

Marii Konopnickiej” 
 

 

  
 

 

I. Tematyka fotografii konkursowych. 
 

Dwie kategorie fotografii (do wyboru): 

1. Miejsca związane z życiem Marii Konopnickiej, jej twórczością lub upamiętniające ją. 

2. Jesienny krajobraz inspirowany literaturą Marii Konopnickiej. 

 

II. Cele konkursu 

● Uczczenie 200 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, 

● Zapoznanie uczniów z życiorysem i twórczością Marii Konopnickiej, 

● Propagowanie postaw patriotycznych, 

● Szerzenie wiedzy na temat dziedzictwa narodowego, jakim jest literatura Marii Konopnickiej, 

● Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych dzieci, 

● Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania czasu wolnego, 

● Integrowanie dzieci o podobnych zainteresowaniach. 

 

● III. Uczestnicy 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas I - VIII 

Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 

 



● uczniowie kl. I- II 

● uczniowie kl. III- IV 

● uczniowie kl. V- VIII 

 

IV. Zasady ogólne 

 

● Zdjęcia przesyłamy w formie elektronicznej (format JPG, PNG, minimalna 

rozdzielczość 1200x1700 pix) na adres e-mail: swietlicasp277@gmail.com 

 

● Do każdego zdjęcia należy dołączyć WIZYTÓWKĘ z danymi (wizytówka w załączeniu): 

 Imię i nazwisko autora, klasa 

 Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail 

 Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu, e-mail 

 Tytuł zdjęcia, miejsce gdzie zostało wykonane lub tytuł dzieła literackiego, którym 

fotografia była inspirowana. 

 

 Do każdego zdjęcia należy dołączyć OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA 

DZIECKA (Załącznik nr 1), 

 

● Termin nadsyłania prac upływa 14.11.2022 r. 

● Szkoła może wytypować maksymalnie 3 zdjęcia. 

● Na zdjęciach nie może być postaci ludzkich. 

● Nie przyjmujemy fotomontaży, kolaży i mozaik wykonanych z kilku zdjęć. 

● Fotografia powinna być wykonana przez jedno dziecko pod kierunkiem jednego nauczyciela (nie 

przyjmujemy prac zbiorowych). 

● Fotografie muszą dotyczyć tematyki konkursu; powinny być wykonane samodzielnie przez 

dziecko; nie mogą być wcześniej publikowane w Internecie. 

 

 

 

V. Ocena prac 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

Komisja Konkursowa oceniając prace bierze pod uwagę: 

⮚ Samodzielne wykonanie fotografii 

⮚ Zgodność pracy z tematem i z regulaminem 

⮚ Oryginalność i pomysłowość 

⮚ Sposób kadrowania zdjęcia 

 

mailto:swietlicasp277@gmail.com


Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 

www.sp277targowek.eduwarszawa.pl w zakładce „Świetlica”.  

Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród pocztą elektroniczną. 

 

 

VI. Informacje 

● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania zdjęć. 

● Przesłane fotografie pozostają własnością organizatora. 

● W każdej kategorii zostaną przyznane trzy główne miejsca oraz wyróżnienia. 

● Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły i Świetlicy szkolnej 

SP 277. 

● Informacji udzielają: Marta Deptuła, Katarzyna Kutyk, Anna Skurkiewicz, Klaudia Staneta      

e-mail: swietlicasp277@gmail.com 

       tel. do Świetlicy SP 277: (22) 811-49-40 wew. 7 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 

Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Elizy Orzeszkowej” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ) organizator 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Co słonko widziało - konkurs inspirowany postacią Marii 

Konopnickiej” informuje, że: 
1. Administrator danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych Pani/Pana 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej z siedzibą w Warszawie, 

ul. Suwalska 29. 

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: sp277@wp.pl lub pisemnie na 

adres korespondencyjny: Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej z siedzibą w Warszawie (03-

252), ul. Suwalska 29. 

2. Inspektor Ochrony Danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl  lub 

pisemnie na adres siedziby administratora, wskazany w pkt 1. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

W celach związanych z udziałem dziecka i przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 

„Co słonko widziało - konkurs inspirowany postacią Marii Konopnickiej” Administrator będzie przetwarzać 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

Przetwarzanie danych osobowych  dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub osoby 

uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych danych osobowych w 

oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w 

Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Co słonko widziało - konkurs inspirowany postacią Marii 

Konopnickiej”. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania Pani/Pana zgody 

i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania 

dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w 

zakresie archiwizacji dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów 

prawa. 

5. Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą zostać udostępnione innym 

odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka w pozostałym zakresie mogą być także udostępniane 

podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty 

uczestniczące w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Co słonko widziało - konkurs 

inspirowany postacią Marii Konopnickiej”, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, 

usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we 

własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

 

 

 



6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych; 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.  

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne 

z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.  

Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny, ale jest 

niezbędne do udziału dziecka w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Śladami Elizy Orzeszkowej”.  

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.   

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

(tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 

    

 

 

 


