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UWAGA KONKURS!!! 

    W ramach realizacji  projektu „Oblicza świętego Józefa”, którego celem jest  

upamiętnienie 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Świętego 

ogłaszamy konkurs dla klas IV – VIII na fotografię „Moja rodzina – miłość, 

opieka i troska”. 

 

 

 

Cele konkursu: 

  Dostrzeganie wartości życia rodzinnego, pielęgnowanie relacji 

rodzinnych. 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży do fotografowania otaczającego świata 

 i bliskich sobie osób. 

  Prezentacja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży. 

 Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sylwetki św. Józefa. 

 

Temat: 

 

 Konkurs polega na uwiecznieniu na fotografii dowolnej sytuacji z życia 

rodzinnego interpretującej temat „Moja rodzina – miłość, opieka troska”. 

Zadanie ucznia polega na wykonaniu fotografii, zdjęcie może być 

aranżowane lub spontaniczne. 

 

 Uczestnictwo: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII, 

wydrukowaną fotografię (format minimum A4) wraz ze zgodą na 

upublicznienie wizerunku osób fotografowanych dostarczamy do 17 X do 

p. Beaty Michalskiej lub p. Agaty Pawlaczyk – Wieczorek. 

 

 Wybór fotografii nagrodzonych zostanie dokonany spośród wszystkich 

prac, które spełniły wymogi konkursu. 

 

 Wyniki konkursu do 30 X 2021. 

 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 Uczestnik oświadcza, iż fotografia zgłoszona do Konkursu  stanowi jego 

własność. 

 



 

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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 „RODO”; 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że praca konkursowa mojego dziecka 

………………………………………… przygotowana na konkurs „Moja 

rodzina – miłość, opieka i troska”  została wykonana przez syna/córkę  

i stanowi jego/jej własność. 

 

 

data i podpis rodzica/opiekuna 

 

……………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego/mojego 

dziecka/moich dzieci przedstawionego na fotografii w ramach konkursu „Moja 

rodzina – miłość, opieka i troska”. Wiem, że fotografia zostanie 

wyeksponowana na terenie szkoły, na szkolnej stronie internetowej oraz 

szkolnym Facebooku, a także w prasie lokalnej. 

 

 

data i podpisy 

 

 

 

 

 


