
Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej 
serdecznie zaprasza DZIECI WRAZ Z RODZICAMI 

do udziału w 
IV edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Fotograficznego  

„Moja mała Ojczyzna – Wiosna w Bielsku i Białej”. 
 

Niezależnie od wieku, każdy z nas ma swoje ulubione miejsca, gdzie chętnie obcuje z 
kulturą i przyrodą, które szczególnie zachwycają nas wiosenną porą. Co więcej każdy 
podczas spacerów i rodzinnych wędrówek ma przy sobie aparat - chociażby ten wbudowany 
w telefon. Dlatego też zachęcamy do wspólnych wycieczek, spacerów, podczas których 
będzie można przyjrzeć się z bliska i spojrzeć na nasze miasto Bielsko – Białą okiem 
obiektywu.   
 
I Cele konkursu: 
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz związanych z architekturą, zabytkami 

kultury i usytuowaniem geograficznym miasta Bielska – Białej; 
- poszerzanie wiedzy dzieci na temat historycznych i urokliwych miejsc w naszym mieście; 
- rozbudzanie wśród dzieci zamiłowania do fotografii i poszerzanie wiedzy dotyczącej sprzętu 

fotograficznego, obróbki zdjęć i wywołania; 
- zachęcanie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.  
 
II Regulamin udziału w konkursie:  
1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz z Rodzicami z przedszkoli znajdujących się na 

terenie miasta Bielska-Białej. 
2. Tematyka wykonanych zdjęć powinna odnosić się do tematu konkursu „Moja mała 

Ojczyzna – Wiosna w Bielsku i Białej” z uwzględnieniem architektury, zabytków 
kultury, piękna przyrody i usytuowania geograficznego naszego miasta. 

2. Termin trwania konkursu: 15.03. 2021 r. – 15.04.2021 r. 
3. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie 1 wywołane zdjęcie w formacie 30x45cm  

wraz z kopią na nośniku CD. Brak limitu uczestników z danej placówki. 
4. Pracę konkursową wraz z płytą CD oraz Kartą zgłoszenia i zgodą Rodziców (załącznik nr1) 

w kopercie należy dostarczyć:   
 do Skrytki Przedszkola nr 31 do Centrum Usług Wspólnych ul. Akademii 

Umiejętności 1a  
 lub przesłać/dostarczyć do Sekretariatu Przedszkola nr 31 ul. Pocztowa 24a, 43-309 

Bielsko – Biała z dopiskiem Konkurs fotograficzny. 
5. W przypadku braku zgody, jak i również nieprzestrzegania wytycznych dotyczących 

zdjęcia prace nie będą oceniane. 
6. Zgłaszając pracę uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej 

organizatora www.p31.eu, ich wystawę pokonkursową oraz przejęcie na własność 
fotografii przez organizatora.  

7. Prace prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2021 r. (decyduje data przesłania). 
8. Koordynator konkursu: mgr Barbara Głuszek oraz mgr Dorota Cudek 
 

 



III Rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 23.04.2021r.  
2. Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Przedszkola nr 31: 
www. p31.eu 
3. Podczas oceniania prac komisja będzie brała pod uwagę: jakość, oryginalność i 
kreatywność. 
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomu za udział w konkursie. 
5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody drogą pocztową. Wystawa prac zostanie 

zorganizowana w miejscu i terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki, a 
informacja o tym fakcie ukaże się na stronie internetowej przedszkola www.p31.eu 

 
Serdecznie zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym! 

 
 



Załącznik 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Imię i nazwisko rodzica  

Wiek dziecka  

Nazwa grupy przedszkolnej  

Nazwa i adres Przedszkola 
Nr telefonu 

Adres e-mail 
 

 
 
 
 
 

ZGODA RODZICÓW 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ( imię i nazwisko dziecka) 
 

…....................................................................................................................... 
w IV edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu  Fotograficznego  

„Moja mała Ojczyzna – Wiosna w Bielsku i Białej” 
organizowanym przez Przedszkole nr 31  w Bielsku- Białej. Akceptuję regulamin i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie danych osobowych na stronie 

internetowej przedszkola p31.eu, prezentację pracy na wystawie pokonkursowej oraz 
publikowanie i powielanie jej w materiałach związanych z konkursem i wystawą zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 września 2016r. Dz.U. 2018 poz. 1000, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (RODO), a także przejęcie fotografii na własność przez organizatora.  
 
 

Data, miejscowość, podpis rodzica 
 

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


