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Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz” przygotowana przez 

ucznia, czyli scenę odzwierciedlającą jeden z wybranych obrazów malarskich.                 

Poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów należy ukazać postać 

uwidocznioną na znanym obrazie. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik. 

Organizatorem konkursu jest  SP nr 1 w Brześciu Kujawskim 

Cele konkursu:   

 rozwijanie wyobraźni twórczej, 

 stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań                                    

i interpretacji dzieła malarskiego, 

 kreatywne spędzenie czasu, 

 doskonalenie wiedzy dotyczącej kompozycji dzieła malarskiego i fotograficznego        

oraz możliwości zastosowania jej w praktyce; 

 uwrażliwienie na sztukę i kulturę, 

 wspieranie pasji i uzdolnień. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 wierne odwzorowanie oryginalnego obrazu, 

 użycie rekwizytów, kostiumów, dopasowanie tła, 



 wartość artystyczna fotografii. 

Zadaniem konkursowym jest stworzenie „Żywego obrazu”, tzn. uczestnik konkursu ma                    

za zadanie wykonać fotografię odtwarzającą jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów 

malarstwa (kopię). Praca konkursowa powinna bardzo dokładnie przypominać obraz 

wybranego malarza. 

Na zdjęciu musi być uczeń, uczestnik konkursu 

FORMA ZGŁOSZENIA PRAC: 

 1. Zdjęcie obrazujące efekt końcowy pracy wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem 

komórkowym należy dostarczyć wywołane lub wydrukowane w formacie 21x30 cm (A4) 

(zdjęcie 1);  

2. Dodatkowo należy dostarczyć wywołane lub wydrukowane zdjęcie oryginalnego obrazu                  

w małym formacie ok. 10x15 cm (zdjęcie 2); 3. Obydwa zdjęcia należy opisać na odwrocie:             

• imię i nazwisko autora/autorów, • nazwa szkoły, • imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem 

którego uczeń/uczniowie przygotował/li pracę (jeśli istnieje), • tytuł obrazu oraz imię                                   

i nazwisko jego autora. 4. Należy dołączyć oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku dziecka 

(w załączniku).  

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC  

Prace w formie papierowej wraz oświadczeniem należy dostarczyć do dnia 12.05.2023r. 

 na adres:  SP nr 1 

ul. Królewska 21 

87-880 Brześć Kujawski 

Dopisek "KONKURS” 

Ocena i nagrody  

1. W konkursie oceniane będą: odtworzenia gestów, mimiki i pozy postaci, dokładność 

wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty, kreatywność w realizacji 

zadania. 

2. Kreatywność w realizacji zadania. 

TERMIN PRZESŁANIA ZDJĘĆ UPŁYWA 12.05.2023r. 

3. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. 



Dodatkowych Informacji udziela koordynator konkursu pani Karolina Sawicka 

karsaw10@wp.pl tel 695848409 

INFORMACJE DODATKOWE: Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność Organizatora i nie 

będą zwracane, jednocześnie autor zdjęcia wyraża zgodę na zamieszczenie pracy na wystawie 

pokonkursowej przygotowanej przez Organizatorów. Udział w konkursie łączy się                                       

z wykorzystaniem zdjęć z wizerunkiem uczniów. Przed przystąpieniem do konkursu należy 

złożyć oświadczenie o zgodzie rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku dziecka                    

w konkursie. 
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………………………………………………….. 
Data 

 

 
 
 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH 
 
 
 

………………………..………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i imię dziecka/ucznia 

 
 
 

………………………………………………………………..……………………………………….. 
oddział/klasa 

 

 
Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej placówki imienia, nazwiska, wizerunku oraz pracy 
w.w dziecka w konkursie „Żywe obrazy”. 
Informuję, że pozostałe osoby, których wizerunek znajduje się na przedmiotowej pracy wyraziły zgodę 
na publikację ich danych na tych samych zasadach oraz zostały zaznajomione z poniższymi zasadami 
przetwarzania ich danych osobowy. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, 
że: 

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Dzieci Świata, ul. Opacka 7, ul. 80-330 Gdańsk, tel. 58 5521777, e-mail: 
sekretariat@SP23.edu.gdansk.pl, 

 podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 podanie danych jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania, 

 celem przetwarzania danych jest promocja placówki, 

 odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

 dane przetwarzane będą przez okres 2 lat lub do czasu cofnięcia zgody, 

 w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

 przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 
cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych 
naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

 we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

 
 

      RODZIC/OPIEKUN PRAWNY  
 
 

 


