
 

 

 

 

 

 

MOJA RZECZYWISTOŚĆ 

 

Konkurs „Moja rzeczywistość” ma na celu aktywizowanie dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych i średnich do postrzegania swojego otoczenia. Każdy człowiek bowiem 

postrzega otaczający go świat w zupełnie inny sposób. W ten sposób Stowarzyszenie ProBiznes 

pragnie promować postawy twórcze z zastosowaniem narzędzi i urządzeń dostępnych w XXI 

wieku. 

 

 

A teraz kilka słów do młodzieży :)  

 

Uczysz się w szkole podstawowej lub średniej? Jeśli tak, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.  

Rzeczywistość, w której żyjesz na co dzień, podlega ciągłym zmianom. A co się dzieje w 

Twoim otoczeniu ? Zastanów się, spójrz w okno lub wyjdź z domu. 

 

Widzisz to? Teraz możesz uwiecznić. Zrób foto dowolnym urządzeniem (telefonem, 

aparatem, tabletem itd.) Chcemy zobaczyć, jak postrzegasz swoje otoczenie, swoją 

rzeczywistość, która cię otacza. Niezwykle trudno jest opisać to, co jest rzeczywiste i realne, 

ale Ty to możesz zobrazować. 

 

Konkurs “Moja rzeczywistość” to okazja, aby zwrócić uwagę na przestrzeń wokół nas. 

Pojęcie „rzeczywistość” przywodzi na myśl to, co realne, trwałe, pewne, namacalne. 

Symbolem rzeczywistości są „rzeczy” otaczające człowieka. My prosimy byś uwzględnił to 

co dla ciebie najważniejsze.  

 

Zrób ciekawe zdjęcie!  Czekamy na wszystkie prace graficzne.  Jednak dla uczniów szkół 

średnich podwyższamy poziom i prosimy o edytowanie zdjęcia w dowolnym programie 

graficznym ;) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

DLA DZIECI   I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I ŚREDNICH 

„Moja rzeczywistość” 
 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU  

pt. „Mobilna Akademia Talentów ProBiznes” 
 
Organizator: Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes 

      

      Adres Organizatora: 

Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców ProBiznes 

Pińczata 18 A, 

87-807 Włocławek 

 
Konkurs honorowym patronatem objęła Anna Gembicka Poseł na Sejm RP  
 
Tematyka konkursu: „Moja rzeczywistość”  

Cele konkursu:  

 Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzeń, która ich otacza. 

 Kształtowanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży. 

 Rozwój umiejętności artystycznej wśród dzieci, przez rozwijanie zamiłowań 

twórczości w dziedzinie fotografii. 

 Kształtowanie wyobraźni. 

 Zachęcenie dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średniej kreatywnych form 

spędzania wolnego czasu. 

 Inspirowanie uczniów do postrzegania swojej rzeczywistości.  

 

Uczestnicy konkursu: dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych i średnich z terenu: 

 powiatu włocławskiego 

 powiatu rypińskiego 

 powiatu aleksandrowskiego 

 powiatu lipnowskiego 

 powiatu radziejowskiego  

 powiatu brodnickiego 

 powiatu golubsko-dobrzyńskiego 

 Miasta Rypin 

 Miasta Włocławek  

 



 

 

 

 
 

 
Kategorie wiekowe:  

Kategoria I: szkoły podstawowe klasy IV-VIII  

Kategoria II: szkoły średnie 

 

Warunki uczestnictwa: Konkurs ma charakter indywidualny. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 

pracę w formie zdjęcia (plik jpg, png.) Uczniowie szkół średnich zobowiązani są do edytowania zdjęcia w 

dowolnym programie graficznym. 

 

Tematyka prac powinna obejmować: 

- kreatywne zaprezentowanie swojego otoczenia. 

- wizjonerskie przedstawienie miejsca pracy. 

Zdjęcia nadesłanych prac zostaną umieszczone na profilu Facebook Stowarzyszenia „ProBiznes”. Biorący 

udział w konkursie wyrażają zgodę na publikacje zdjęcia pracy wraz z  

imieniem i nazwiskiem autora na stronie Facebook Stowarzyszenia pod adres: 

https://www.facebook.com/ProBiznes.eu  

Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i 

terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej, z prawem do wykorzystania w 

jakiejkolwiek formie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy promocji działalności 

Organizatora.  

 
Terminy: nadesłania prace i wypełnione karty zgłoszenia z oświadczeniami RODO (załączniki nr. 1 oraz 

nr. 2- łącznie 2 szt.!!) należy przesłać za pomocą zdjęcia w formacie .jpg lub png. na adres e-mail: 

 

kontakt@pro-biznes.eu  

 
 z dopiskiem w tytule „Moja rzeczywistość”, od dnia 21.01. 2021 r. do 1.06 2021 r. godziny 16.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.06.2021r. 

 
W konkursie nie mogą brać udziału dzieci członków Stowarzyszenia ProBiznes- Organizatora konkursu.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu:  

• Niezależna komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac i przyzna zwycięzcom 

nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.  

• Kryteria oceny prac:  

 trafność doboru tematu pracy, 

 oryginalność, 

 stopień trudności wykonania. 

• Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez profil Facebook Stowarzyszenia „ProBiznes”  

pod adresem https://www.facebook.com/ProBiznes.eu. Dodatkowo, o wynikach konkursu, zwycięzcy 

zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie 

danych zawartych w karcie zgłoszenia. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

• W przypadku braku odpowiedzi zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty wysłania e-maila Organizator może 

odmówić przekazania nagrody i przyznać ją innemu Uczestnikowi. 

• Organizacja konkursu oraz nagrody są „Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

na lata 2018-2030” z dotacji w ramach realizacji zadania określonego umową 

nr 49/PROO/1a/2020 zawartą w dniu 28 września 2020 w Warszawie. 

 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować e-mail: kontakt@pro-biznes.eu 

https://www.facebook.com/ProBiznes.eu
mailto:kontakt@pro-biznes.eu
https://www.facebook.com/ProBiznes.eu


 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

1. IMIĘ I NAZWISKO  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. KATEGORIA WIEKOWA  

 

           Kategoria I ……………lat.                     Kategoria II……………lat.  

 

Nazwa programu do edycji dla kategorii II …………………………………………….….. 

 

3. ADRES ZAMIESZKANIA  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. TELEFON KONTAKTOWY 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. IMIĘ I NAZWIKO RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am. się z treścią: 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNY  
DLA DZIECI   I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH  

„Moja rzeczywistość” 
I OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO  

 

Akceptuję powyższe dokumenty i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

 

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

       (miejsce, data)                                              (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika)  

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE 
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 Z 

DNIA 27 KWIETNIA 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we 

(dalej: „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Otoczenia 

Przedsiębiorców ProBiznes, Pińczata 18A, 87-807 Włocławek, wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000793979 
Dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie na 

potrzeby organizacji i przeprowadzania konkursu na zasadach określonych w Regulaminie.   

W związku z ograniczeniami wskazania w RODO, każdemu przysługuje prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii;  

• sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych; 

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• usunięcia danych osobowych  

• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa) 

Każdą z wyrażonych zgód można w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

dokonanego przed jej wycofaniem.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu pt.” Mobilna Akademia 

talentów ProBiznes”. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie 

będzie możliwy udział w konkursie. 

 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałem/am. się z treścią: 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNY  
DLA DZIECI   I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH  

„Moja rzeczywistość” 
Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM RODO  

 

Akceptuję powyższe dokumenty i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

 

 

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

       (miejsce, data)                                             (czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika)  


