REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Jesień w moim obiektywie”
I. Organizatorzy
1. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej.
2. Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
II. Uczestnicy
Młodzież szkół podstawowych z gminy Chorkówka.
III. Cel konkursu
1. Rozbudzenie zainteresowania fotografią
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
IV. Zasady ogólne
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową.
4. Nadesłane prace należy opisać drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, klasa,
nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna, adres e-mail i nr telefonu szkoły)
Do prac należy dołączyć opisaną płytę z plikami jpg prac.
5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku osób
trzecich zgodnie z załącznikami do niniejszego regulaminu.
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na wystawie w budynku
Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej podczas podsumowania
Konkursu, w budynku Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce oraz na
stronach Organizatorów i na profilach Facebook.
V. Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem
(szeroko rozumiane pojęcie jesieni w kategoriach: pejzaż, fotografia przyrodnicza, makro,
martwa natura, ludzie w fotografii).
2. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: walory artystyczne,
estetyczne i merytoryczne prac, pomysłowość, zmysł obserwacji oraz spełnienie wymogów
formalnych.
3. Technika wykonania fotografii jest dowolna, jednak bez nadmiernej ingerencji programowej.
4. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18x24 cm.
5. Jeden autor może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Jeśli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik, przesyłając
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę
na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
7. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
VI. Terminy
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście do dnia 28.10.2022 r. pod adres:
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza
w Świerzowej Polskiej
ul. Szkolna 31
38-457 Zręcin
tel. 13 42 205 73
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.11.2022 r.
VII. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatorów. Decyzje jury są ostateczne. Wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatorów i na profilach
Facebook. Laureaci oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia
nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail szkoły. Na laureatów i wyróżnionych czekają nagrody.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu
wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W sprawie roszczeń
wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor.
4. Odbitki zgłoszone do konkursu oraz pliki jpg zdjęć przechodzą na własność Organizatorów.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich
bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela
nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.
6. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 134220573 email:
dyrektor@zsswierzowa.pl, adres: Świerzowa Polska ul. Szkolna 31, kontakt do Inspektora
Ochrony Danych email: inspektorodo@onet.pl.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. działań
zmierzających do zawarcia umowy poprzez akceptację regulaminu i przystąpienie do konkursu
oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Wizerunek może być również przetwarzany, udostępniony zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie
wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza).
8. Głównym celem przetwarzania jest promocja, rozpowszechnienie informacji o konkursie, a tym
samym motywacja uczniów do aktywności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej.
9. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnej prasie, lokalnym mediom, sponsorom nagród,
Urzędowi Gminy Chorkówka, GCKCiS w Chorkówce. Nie przekażemy Państwa danych poza
obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jedynie w przypadku zamieszczenia zdjęć na
portalu Facebook mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Proszę zapoznać się

z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez Facebook opisanych w polityce
prywatności (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
10. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej,
jedynie w przypadku wizerunku będziemy przechowywać dane bezterminowo lub do momentu
cofnięcia zgody, gdyż wynika to z charakteru przetwarzania jakim jest przykładowo
prowadzenie kroniki szkolnej.
11. Przysługuje Państwu żądanie prawa dostępu do danych osobowych, żądanie prawa
sprostowania, żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
W przypadku chęci wycofania zgody należy zgłosić taki fakt organizatorowi.
12. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
13. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo
dziecka w konkursie. Brak Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkowało
żadnymi konsekwencjami. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
14. W przypadku wizerunku osób zamieszczonych w pracach konkursowych zgoda na
wykorzystanie wizerunku jest obligatoryjna, brak takiej zgody uniemożliwi dopuszczenie pracy
do konkursu.
Informacji o konkursie z ramienia organizatora udziela:
Artur Jasłowski
tel. 506024996
e-mail: artjaslo73@gmail.com

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w konkursie fotograficznym „Jesień w moim obiektywie”
……….…..…………………………………………
(imię i nazwisko dziecka którego dotyczy zgoda)
Ja niżej podpisany rodzic/prawny opiekun dziecka zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, że:
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
na opublikowanie danych dziecka w zakresie imienia, nazwiska, klasy, szkoły oraz wyniku w konkursie, na stronie internetowej organizatora, w kronice szkolnej, tablicach ściennych, folderach i gazetkach szkolnych, prasie, telewizji
w celu prezentowania informacji i promocji konkursu.
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
na rejestrowanie wizerunku dziecka oraz wykorzystanie tego wizerunku z opisem w celach promujących
i informacyjnych poprzez umieszczanie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej tj. na stronie internetowej, w kronice
szkolnej, tablicach ściennych, folderach i gazetkach szkolnych w celu prezentowania informacji i promocji konkursu.
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
na przekazanie wizerunku dziecka z opisem Urzędowi Gminy Chorkówka, Gminnemu Centrum Kultury, Czytelnictwa
i Sportu w Chorkówce, na rozpowszechnienie wizerunku na stronach internetowych tych podmiotów, lokalnej prasie
oraz lokalnym mediom.
 wyrażam zgodę
 nie wyrażam zgody
na publikowanie przez organizatora wszelkich materiałów przedstawiających wizerunek dziecka w celach
informacyjnych oraz promocji konkursu na portalu Facebook.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, wizerunek może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego
i poligraficznego przetwarzania, kadrowania, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być podpisany
imieniem, nazwiskiem , nr klasy, nazwą szkoły oraz wynikiem konkursu. Wizerunek nie może być użyty do innych
celów, w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste. Oświadczam, że jestem
świadomy/a, iż zgody te mają charakter dobrowolny, a okres jej ważności w przypadku konkursów będzie określony w
regulaminach konkursowych, natomiast w przypadku wizerunku zgoda będzie ważna bezterminowo, do momentu
cofnięcia zgody.
……………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

…….……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej reprezentowany przez
Dyrektora. Kontakt do Administratora: tel. 134220573 email: dyrektor@zsswierzowa.pl, adres: Świerzowa Polska ul.
Szkolna 31, kontakt do Inspektora Ochrony Danych email:inspektorodo@onet.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Wizerunek może być również prze twarzany, udostępniony zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zezwolenia nie
wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). Głównym celem przetwarzania jest promocja, rozpowszechnienie informacji o konkursie, a
tym samym motywacja uczniów do aktywności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej. Państwa dane mogą zostać
udostępnione lokalnej prasie, lokalnym mediom, sponsorom nagród, Urzędowi Gminy Chorkówka, GCKCiS w Chorkówce. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jedynie w przypadku
zamieszczenia zdjęć na portalu Facebook mogą one trafić poza Europejski Obszar Gospodarczy. Proszę zapoznać się
z zasadami ochrony danych osobowych stosowanych przez Facebook opisanych w polityce prywatności (https://
www.facebook.com/privacy/explanation). Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania
opisanych powyżej, jedynie w przypadku wizerunku będziemy przechowywać dane bezterminowo lub do momentu
cofnięcia zgody, gdyż wynika to z charakteru przetwarzania jakim jest przykładowo prowadzenie kroniki szkolnej.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do cofnięcia zgody. W przypadku chęci wycofania zgody należy zgłosić taki fakt organizatorowi. W przypadku
niezgodnego z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania
uniemożliwi uczestnictwo dziecka w konkursie. Brak Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku nie będzie skutkowało żadnymi konsekwencjami. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

….....................................................
(miejscowość, data)

ZEZWOLENIE NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU OSÓB NA FOTOGRAFII

Ja ….................................................. wyrażam zgodę ob. ....................................................................
(imię i nazwisko osoby fotografowanej)

( imię i nazwisko fotografującego)

na nieodpłatne zamieszczenie mojego wizerunku w pracy konkursowej oraz wyrażam zgodę na
nieodpłatną publikację mojego wizerunku w przestrzeni publicznej, tj. stronach internetowych,
prasie, mediach, portalu Facebook oraz udostępnienie go organizatorowi konkursu, Urzędowi
Gminy Chorkówka, Gminnemu Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych zamieszczoną w załącznikach
regulaminu oraz regulaminie.

……..........................................................
(czytelny podpis osoby fotografowanej)

….....................................................
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem autorką/autorem fotografii nadesłanej na konkurs „Jesień w moim
obiektywie”. Fotografia nie była wcześniej publikowana i nagrodzona na innych konkursach.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych zamieszczoną w załącznikach
regulaminu oraz regulaminie.

….......................................................
(czytelny podpis autora wiersza)

