REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO

„Kaszubska jesień w obiektywie”
1. Organizator:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte
w Kielnie.
2. Celem Konkursu jest:
● Budzenie zainteresowań pięknem przyrody.
● Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
● Zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno Kaszub i historii swojego
regionu.
● Propagowanie informacji o miejscach atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo
na Kaszubach.
● Kształcenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.
● Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.
3. Temat przewodni:
„Kaszubska jesień w obiektywie”
4. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
● szkoła podstawowa (klasy I-III),
● szkoła podstawowa (klasy IV-VIII).
5. Warunki uczestnictwa:
Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii pięknych
miejsc na Kaszubach.
●

●
●

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 różne fotografie w formie:
- gotowego wydruku o formacie min. 15x21,
lub
- elektronicznej.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie pracy konkursowej oraz wypełnionego
załącznika nr 1 w terminie do dnia 13 listopada 2020 r.
Prace należy nadsyłać na adres:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów
Westerplatte w Kielnie ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno, z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny”.
Zdjęcia opisuje się na odwrocie według następującego wzoru:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora, klasa
Dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail)
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
lub

-

e-mail: j.rosinke@spkielno.pl
Temat: „Konkurs fotograficzny”
W treści wiadomości należy podać:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora, klasa
Dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail)
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

●

Fotografie, na których będzie znajdować się: wizerunek człowieka lub
jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
● Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie
● Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że uczestnik:
- jest autorem pracy,
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu,
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), w tym na jego wizerunek (załącznik nr 1).
● Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
6. Kryteria oceny:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
● zgodność z tematem przewodnim,
● atrakcyjność fotografowanych obiektów,
● umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu
tematu),
● dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii.
7. Nagrody:
● Zdobywcy pierwszych miejsc oraz laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
● Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie
pokonkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.
● O wynikach laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
za pośrednictwem szkoły i zaproszeni na otwarcie wystawy pokonkursowej, która
odbędzie się 24 listopada.
8. Postanowienia końcowe:
● Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły: http://spkielno.pl/
● Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
● Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych
fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem autora, na okolicznościowych
wystawach, w artykułach pokonkursowych na stronie internetowej szkoły.
● Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

●

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Pani Justyna Rosinke
oraz Pani Ludwika Krause-Oczk – koordynatorzy konkursu. Pytania można
kierować na adres e-mail j.rosinke@spkielno.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Klauzula informacyjna
Gminny Konkurs Fotograficzny
„Kaszubska jesień w obiektywie”
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
uczestników Gminnego Konkursu Fotograficznego „Kaszubska jesień w obiektywie”
organizowanego dla uczniów klas I-VIII przez Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, 84-208 Kielno,
ul. Szkolna 4, z którą można się skontaktować telefonicznie: (58) 676-07-14, pisemnie
na adres: 84-208 Kielno, ul. Szkolna 4, za pomocą poczty elektronicznej:
sekretariat@spkielno.pl
2. Inspektorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Dyrektora szkoły, z którą
można kontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@spkielno.pl
3. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:
a) organizacja i przeprowadzenie konkursu, w tym identyfikacja uczestników i weryfikacja
spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w konkursie, określonych
w Regulaminie Konkursu,
b) publikacja danych osobowych, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu Konkursu, w tym
o osiągniętych wynikach i wizerunku na stronie internetowej Administratora
http://spkielno.pl/ i lokalnej prasie „Lesok”, w tym na stronach: http://szemud.pl/,
http://szemud.pl/lesok/ oraz na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.
c) wydania nagród.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez
rodzica, bądź opiekuna prawnego stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).
5. Dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane są na czas realizacji celu, a po jego
zakończeniu - usuwa się, lub przechowuje na czas publikacji: na stronie internetowej szkoły
http://spkielno.pl/, w gazecie „Lesok”, w tym na stronie http://szemud.pl/
i http://szemud.pl/lesok/.
6. Rodzic, bądź opiekun prawny ma prawo dostępu do podanych danych osobowych
uczestnika, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia
lub do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Rodzic, bądź opiekun prawny ma prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
jest zakończenie jego uczestnictwa w konkursie.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji
międzynarodowych. Decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych nie podejmuje
się w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje się. Administrator nie przewiduje
przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, o którym mowa w pkt. 3..
9. Podanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnictwa tj. załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu jest niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie.

Załącznik nr 1
do regulaminu Gminnego Konkurs Fotograficznego
„Kaszubska jesień w obiektywie”
Karta zgłoszenia uczestnictwa
w Gminnym Konkursie Fotograficznym
„Kaszubska jesień w obiektywie”

1. Imię i nazwisko ucznia: ………………………………….………………………..…….
2. Klasa: …………………………………………………….……………………………..
3. Dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail):
…………………………………..………………………………………………………
……………………………………………..………….…………………………………
…………………………………..………………………………………………………
……………………………………………..………….…………………………………
4. Imię

i

nazwisko

nauczyciela

–

opiekuna:

………………………….……………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie Fotograficznym
„Kaszubska jesień w obiektywie” organizowanym dla klas I-VIII w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie.
Wyrażam zgodę na publikację ww. danych oraz zdjęć zawierających wizerunek
mojego dziecka zarejestrowanych podczas realizacji konkursu, o osiągniętych wynikach,
pracy konkursowej w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1231).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu
i Klauzulą Informacyjną oraz w pełni akceptuję wszystkie ich postanowienia.
Ponadto, jestem świadomy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne
do udziału mojego dziecka w konkursie.

…………………….…………..……..………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

