
„– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. 

– To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę…” 

Władysław Stanisław Reymont „Ziemia Obiecana” 

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO 

„FABRYKANCKA ŁÓDŹ” 

- KONKURS FOTOGRAFICZNY Z HISTORIĄ W TLE 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 48 

  im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. 

 

2. Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. 

 

3. Cele konkursu:  

a) budzenie zainteresowania historią Łodzi z przełomu wieku XIX i XX, 

b) rozwijanie umiejętności wyrażania własnej opinii, 

c) rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

d) promowanie uczniów uzdolnionych. 

4. Przedmiot oceny konkursowej. 

Przytoczony cytat z powieści „Ziemia Obiecana” Władysława Stanisława Reymonta 

niech stanie się impulsem do podróży do Łodzi przełomu wieku XIX i XX, kiedy to 

tylko dobry pomysł, chęć do pracy i łut szczęścia otwierały możliwości do zdobycia 

wielkich fortun i sukcesu. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii 

współczesnej Łodzi, która przedstawia obiekt lub teren związany z historią 

fabrykanckiej Łodzi. Ponadto, zdjęcie powinno być opatrzone tekstem 

uzasadniającym wybór autora i odwołującym się do historii sfotografowanego 

miejsca.  

Wdrukowane zdjęcie w formacie (30x40) oraz uzasadnienie (300 – 400 słów) 

będzie oceniane pod względem:  

a) zgodności z tematem przewodnim,  

b) estetyki wykonania,  

c) oryginalności i pomysłowości prezentowanego obiektu lub terenu,  

d) poprawnej polszczyzny oraz zgodności z faktami historycznymi 

zaprezentowanymi w uzasadnieniu. 

 



5. Przebieg konkursu.  

Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w dwóch 

grupach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII Szkoły Podstawowej. W skład komisji 

zostaną powołani nauczyciele: plastyki, historii i języka polskiego ze Szkoły 

Podstawowej nr 48. Ocenie będą podlegały jedynie te prace, które będą zawierały 

metrykę pracy oraz oświadczenia (załącznik nr 2). W celu zachowania 

transparentności obrad komisji, prace zostaną zakodowane. Prace uczestników 

konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 

wykorzystania prac uczestników konkursu do celów edukacyjnych na zasadach 

określonych w informacji ochrona własności intelektualnej (załącznik nr 1), 

Ustalenia komisji konkursowej będą ostateczne, bez możliwości wniesienia 

odwołania. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu 

(załącznik nr 1). Koordynatorem i osobą do kontaktu z ramienia organizatora jest 

Agnieszka Fronczek – Kwarta (afronczek.kwarta@gmail.com), Justyna Pawlicka 

(justyna.pawlicka@o2.pl)  

6. Harmonogram konkursu. 

Prace należy nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Rydzowa 15,                       

91-211 Łódź (liczy się data nadania) lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. 

W obu przypadkach na kopercie należy podać nazwę konkursu. 

✓ Termin składania prac – do 29 listopada 2019 r. 

✓ Obrady Komisji Konkursowej – 6 grudnia 2019 r. 

✓ Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 13 grudnia 2019 r. 

Opiekunowie uczniów, którzy znajdą się w gronie laureatów konkursu, 

zostaną poinformowani o wynikach pracy Komisji Konkursowej drogą mailową 

na kilka dni przed uroczystym ogłoszeniem wyników.  

Organizator konkursu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie zmianę 

harmonogramu konkursu, o czym zostaną poinformowani opiekunowie uczniów. 

7. Nagrody. 

W obu kategoriach wiekowych zostaną wyłonione pierwsze, drugie i trzecie 

miejsca, przewidziane są również wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną umieszczone na wystawie. 

8. Postanowienia końcowe. 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje 

Organizator. 
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Załącznik nr 1 

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) organizator informuje, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Rydzowa 15,                 

91-211 Łódź, 

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań konkurs „Fabrykancka Łódź 

konkurs fotograficzny z historią w tle” – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 

administratora. 

5) Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

6) Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Ochrona własności intelektualnej  

 

Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

✓ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową  

i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku; 

✓ publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

✓ publiczna prezentacja prac konkursowych 

✓ wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora. 

✓ Uczestnicy konkursu, oświadczają, że posiadają pełnię praw autorskich do 

zamieszczonych tam prac. 

Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureata autorskie prawa majątkowe  

do nagrodzonej pracy konkursowej na polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 

W imieniu nieletniego uczestnika konkursu, zgodę na udzielenie licencji, o której mowa 

powyżej oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, wyrażają rodzice/opiekunowie 

prawni. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 
  

Metryka pracy 

Nazwa konkursu 

 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora pracy  

 

Klasa  

 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela 

nadzorującego) 

 

Kontakt do opiekuna (e-mail i telefon) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

 

✓ Wyrażam zgodę na udział dziecka  

 

 

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

                                                          (imię i nazwisko ucznia) 

 

w konkursie  „Fabrykancka Łódź – konkurs fotograficzny z historią w tle” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 48 w Łodzi. 

✓ Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego 

treść.  

✓ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów 

związanych z organizacją i przebiegiem konkursu „Fabrykancka Łódź – konkurs fotograficzny 

z historią w tle”  oraz zapoznałem się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych zamieszczoną w regulaminie. 

✓ Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości 

dziecka i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw innych osób. 

✓ Wyrażam zgodę na udzielenie licencji oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy 

konkursowej na zasadach wskazanych w regulaminie konkursu w części ochrona własności 

intelektualnej.   

 

 

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

(miejscowość, data)                                   (czytelny podpis rodzica/opiekuna  prawnego autora) 

 

 



Oświadczenie opiekuna ucznia (nauczyciela) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

✓ Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego 

treść.  

✓ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych 

z organizacją i przebiegiem konkursu „Fabrykancka Łódź – konkurs fotograficzny z historią 

w tle”  oraz zapoznałem się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

zamieszczoną w regulaminie. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis ) 


