
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

W ramach programu „Bez nienawiści w realu i na portalu” Wydział Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Mońkach  

organizuje powiatowy konkurs fotograficzny pod nazwą:       

„Wirtualna szkoła jest bezpieczna i wesoła” 

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas VI-VII szkół podstawowych 

powiatu monieckiego. Ma on na celu autorskie zaprezentowanie tematu zdalnego nauczania 

w czasie pandemii w kontekście bezpiecznego użytkowania Internetu, szeroko rozumianych 

social mediów i promowanie pozytywnych wzorców oraz autorytetów. Jego celem jest również 

przypomnienie zasad netykiety oraz skutków niewłaściwych zachowań w wirtualnym świecie. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 13 X 18 cm lub 20 X 25 

cm, które będzie przedstawiało sposób widzenia nauczania zdalnego w ramach określonych 

tematem konkursu. 

Prace powinny być wykonane w pełni samodzielnie przez uczestnika konkursu, którym 

jest uczeń lub uczennica szkoły podstawowej powiatu monieckiego. Praca zgłoszona 

do konkursu zostanie oceniona przez komisję konkursową pod względem zgodności 

przesłanego zdjęcia z tematyką konkursu, kreatywności i oryginalności.  

Zdjęcie należy wydrukować na zwykłym papierze lub dowolnym papierze 

fotograficznym i dołączyć do niego wypełnione oświadczenie w sprawie przetwarzania danych 

osobowych (załącznik nr 1). W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów prace nie będą 

zakwalifikowane do konkursu. 

Prace należy dostarczyć do 22 grudnia 2020 roku w formie przesyłki pocztowej na 

adres Wydział Prewencji KPP w Mońkach ul. Niepodległości 7, 19-100 Mońki bądź osobiście.  

Ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 roku, o czym poinformujemy oddzielnym 

pismem. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do 

fotografii na rzecz Organizatorów oraz na ich publikację na stronie Organizatorów. 

Przewidujemy jedną pracę zwycięską i jedno wyróżnienie. Organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagięcia prac nadesłanych pocztą. 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich 

do zdjęć oraz akceptacją regulaminu. 



Koordynatorem Konkursu pod nazwą „Wirtualna szkoła jest bezpieczna i wesoła” jest 

Pani Ewa Niemotko z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mońkach (tel. 47 

670 37 43). 

 

 

Organizator: Wydział Prewencji  

                      Komendy Powiatowej Policji w Mońkach 


