
 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Zawód w kadrze” 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci  

i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej 20-425 Lublin,  

ul. Wyścigowa 31; e-mail: sosw_wyscigowa@soswlublin.pl  

numer telefonu: 81 532 - 19 - 44 

Koordynatorami są nauczyciele przedmiotów zawodowych:  

mgr Monika Grum - email: monikagrum@wp.pl   

mgr inż. Michał Pawlak - email: mm-pawlak@o2.pl. 

2. Celem konkursu jest: 

 poszukiwanie zainteresowań uczniów w wybranym zawodzie kształcenia; 

 konfrontacja możliwości i zdolności fotograficznych uczniów z gimnazjów 

województwa lubelskiego; 

 promocja kształcenia zawodowego w SOSW w Lublinie  

 aktywizowanie uczniów szkół gimnazjalnych do planowania własnej ścieżki 

zawodowej. 

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

4. Komisja konkursowa: 

Dyrektor SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii 

Sękowskiej powołuje Komitet Organizacyjny - członków Komisji konkursowej.  

Do zadań Komisji konkursowej należy przygotowanie i organizacja konkursu, w tym 

w szczególności:  

 przygotowanie dokumentacji konkursowej,  

 podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu,  

 przesłanie informacji  konkursu do szkół, które zgłosiły udział w konkursie,   

 ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,  

 przygotowanie dyplomów i zaświadczeń dla uczestników konkursu. 
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Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komisję konkursową, 

Regulamin, karta zgłoszenia szkoły, protokół z wynikami, prace konkursowe 

uczestników, oświadczenia uczestników o przetwarzaniu danych osobowych. 

Dokumentacja konkursowa przechowywana jest przez dwa lata. 

 

 

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie.  

 Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane w terminie od dnia 18.12.2017 r. do 

dnia 26.01.2018 r. do godziny 14.00. Decyduje data wpływu pracy do SOSW, 

potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego. 

 Zgłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 3, należy doręczyć 

na adres:  

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

 im. Prof. Zofii Sękowskiej 

20-425 Lublin, ul. Wyścigowa 31 

 

 

§ 2 Przedmiot Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczniów zdjęcia  na temat: „Zawód w 

kadrze”. 

2. Fotografie w formacie nie mniejszym niż A5 należy składać do Organizatorów 

Konkursu w terminie do 26 stycznia 2018 roku. 

3. Praca konkursowa powinna zawierać wskazanie jej autora lub autorów. 

 

 

 

§ 3 Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

 

1. Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie jest doręczenie na adres SOSW 

w Lublinie:  

a) zgłoszenia do Konkursu wraz z załącznikami, o których mowa w §3 ust. 3, 

b) oryginału pracy konkursowej wykonanego zgodnie z  § 2.  

2. W zgłoszeniu do Konkursu szkoła ma obowiązek podać nazwę i adres szkoły, 

oznaczenie klasy, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/ 

opiekuna, telefon kontaktowy oraz adres e-mailowy.  

3. Uczestnik Konkursu do zgłoszenia dołącza również oryginał oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – załącznik 1. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 



5. Konkurs ma charakter zamknięty i skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich 

szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

6. Przesyłając zgłoszenie szkoła akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych.  

 

7. Oceną prac zajmuje się Komisja Konkursowa. Przy ocenie prac konkursowych 

komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

 zgodność pracy z tematyką Konkursu; 

 dotrzymanie terminu zgłoszenia; 

 kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu, pomysłowość; 

 zrozumiały i ciekawy sposób prezentacji tematu. 

 

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16 lutego 2018 r. w siedzibie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lublinie ul. Wyścigowa 31 podczas 

organizowanego Dnia Kształcenia Zawodowego.  

9. Nagrodą w Konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.  

 

 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do umieszczenia logotypów 

Organizatora na każdej pracy konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz jej 

wykorzystania i publikacji w mediach i materiałach promocyjnych. 

3. Organizator Konkursu może wprowadzać zmiany w Regulaminie, nie naruszając 

ogólnych zasad Konkursu. 

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź 

zmiany w harmonogramie jego przeprowadzenia, które wynikły z przyczyn od niego 

niezależnych. 

5. Sprawy dotyczące Konkursu nieuregulowane w Regulaminie są rozstrzygane przez 

Organizatora. 

Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące Konkursu będą publikowane na 

stronach SOSW- szkoły ponadgimnazjalne w Lublinie - www.soswlublin.pl/wyscigowa 

6. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora. 

 

 



 

 

 

Karta zgłoszenia uczestnika 
 

 
 

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

(pieczątka szkoły) (miejscowość, data) 

 

 

 

Imię i nazwisko autora  

Numer orzeczenia – rodzaj 

niepełnosprawności  

 

Nazwa szkoły  

Klasa  

Adres i telefon szkoły  

Imię i nazwisko opiekuna  

Telefon i e-mail opiekuna   

 

 

 

 

 

 
……………………………………….. 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Załącznik 1 

 
 

 
 

 

 
OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

złożone w dniu …………………………………………….. w ………………………………………… 

przez: …………………………………………………………………………………………………….. 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ……………...………………………………..... 

niniejszym wyrażam zgodę na: 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne 

wykorzystywanie, używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie,  

na potrzeby konkursu organizowanego przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnych w Lublinie. 

 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.  

 

3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek mojego dziecka/podopiecznego może być użyty do różnego 

rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu, oraz w celach 

informacyjnych, promocji i reklamy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w 

Lublinie – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego. 

 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.,  

w ramach profilu MEN lub powiązanego).  

 

5. Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla 

dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. 

 

6. Jestem świadomy, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego 

oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

Ponadto, oświadczam, iż zostałam (-em) poinformowana (-y) o celu Konkursu i w pełni go akceptuję.  

 
 

………………………………………………………………..                 
własnoręczny podpis  

przedstawiciela ustawowego 

dziecka/podopiecznego 


