
 

                     
 

     
 

 

XVIII Ogólnopolski  
konkurs fizyczno-fotograficzny 

 

„Zjawiska fizyczne wokół nas” 
 
 

Regulamin  
 

I    Organizatorzy konkursu 

 Starosta Wieluński 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu 

 Koło młodych fizyków PMDKiS w Wieluniu 
 

II   Cele konkursu 
1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk fizycznych  w  otaczającej przyrodzie. 
2. Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych 

eksperymentów fizycznych z udziałem światła. 
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotografowania. 
4. Prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki. 
 

III    Warunki udziału w konkursie 
 Konkurs jest adresowany do indywidualnych uczestników - uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych (13–19 lat). 

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie lub osobiste dostarczenie do Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu, WŁASNORĘCZNIE WYKONANYCH ZDJĘĆ, przedstawiających                    
w sposób interesujący dowolnie wybrane zjawisko fizyczne dostrzeżone w otaczającej przyrodzie, lub 
świadomie wyeksponowane w przeprowadzonym przez ucznia eksperymencie. Każdy uczestnik konkursu 
powinien dołączyć płytę CD z zapisem cyfrowym przesłanych zdjęć. 

Oczekujemy od Was na fotografie barwne lub czarno – białe, formatu 15 x 21 cm. Unikajcie 
powielania zdjęć już nagrodzonych. Niech Wasze fotografie zaskakują ciekawymi ujęciami 
zachodzących zjawisk fizycznych! 

 
Konkurs rozstrzygniemy w dwóch kategoriach: 
a) fotografie przedstawiające określone zjawiska fizyczne zaobserwowane w otaczającej 

przyrodzie  
b) serie zdjęć ilustrujące dowolne eksperymenty fizyczne  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prosimy Was, abyście na odwrocie każdej fotografii podali czytelnie (doklejając na karteczce): swoje 

nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwę szkoły i adres, telefon (fax) oraz nazwisko nauczyciela, jeśli prace 
wykonane były z jego pomocą, nazwę zjawiska lub eksperymentu. 

 

Na oddzielnie załączonej kartce prosimy zamieścić:  
- datę i miejsce obserwacji, krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko 

przedstawione na fotografii lub 
- krótki opis swojego eksperymentu.  

 
 



 
Fotografie należy przesłać do 30 kwietnia 2020r. (decyduje data stempla pocztowego) 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2020 r. 

    Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu  
www.pmdkis-wielun.pl 

    Nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu prześlemy pocztą przed zakończeniem roku szkolnego. 

 Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej PMDKiS, a także wyeksponowane           
w galerii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu. 

 Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć z podaniem 
danych autora. 

 Komisja konkursowa nie będzie kwalifikować prac niesamodzielnych  (np. „ściągniętych” z Internetu). 
 

 

Dane osobowe uczestników: 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu (PMDKiS)                 

w Wieluniu, ul. 3-go Maja 29. 
2. W PMDKiS wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach swoich 

danych osobowych i realizacji praw przez e-mail: mateuszdrab@diodo.hub.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 
wskazany  w pkt. 1 

3. Dane Uczestników przetwarzamy w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem na podstawie zgody 
Uczestnika (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO1) 

4. Dane osobowe uczestnika mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 
przepisów prawa.  

5. Nie przekazujemy danych osobowych Uczestników poza teren Polski. 
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzamy do końca roku kalendarzowego następującego po roku zakończenia 

bieżącej edycji Konkursu. 
7. Uczestnikowi przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych jeżeli zdaniem Uczestnika nie 
ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane. 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej 
wycofaniem. 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są  w sposób naruszający 
prawo. 

10. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 
 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) 

 
 

Mili uczniowie – uczestnicy konkursu 
 

Najciekawsze zdjęcia z Ogólnopolskich konkursów fizyczno – fotograficznych „ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ 

NAS” są systematycznie publikowane w Biuletynach Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów 

Przyrodniczych  „NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH”.  

 

Prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć poszczególnych edycji jest dostępna na stronie:  

www.pmdkis-wielun.pl/konkursy/zjawiska-fizyczne-wokol-nas  
 

Koordynator konkursu:  Zenona Stojecka, e-mail: zstojecka@o2.pl                     
 
Informacji o konkursie udziela i prace przyjmuje: Sekretariat PMDKiS, ul. 3 Maja  29, 98-300 Wieluń, Tel.(43) 843-87-80. 
www.pmdkis-wielun.pl, e-mail:  mdkwielun@wp.pl                  
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Załącznik do Regulaminu XVIII Ogólnopolskiego  

konkursu fizyczno-fotograficznego „Zjawiska fizyczne wokół nas” 
 

 
 
 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w XVIII Ogólnopolskim konkursie 
fizyczno-fotograficznym „Zjawiska fizyczne wokół nas” 

 

Oświadczam, że: ___________________________________________________________  
                                                  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
 
pozostaje pod moją władzą rodzicielską, a nadto, że:  
1. zapoznałem (-łam) się z regulaminem konkursu i go akceptuję; 
2. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie i oświadczam, że do złożonej przez 
niego pracy konkursowej przysługuje mu pełnia praw autorskich; 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury i Sportu w Wieluniu na potrzeby konkursu,  
4. potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. 
 

         Data i podpis rodzica/opiekuna 
 

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

 
 


