
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Regulamin 

Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego: 

„Jesień w moim mieście” 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie: 
Magdalena Mokracka, Malwina Polek, 

 

 

Adres placówki: 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
ul. Wańkowicza 11 
75 - 445 Koszalin 

 
 
 
 

CELE KONKURSU: 

- Wzbudzanie zamiłowania i zainteresowania dzieci  do fotografii; 
- Poznanie walorów fotograficznych, turystycznych, etnograficznych 
krajów poza granicami Polski, 
- Nawiązanie kontaktu ze szkołami polonijnymi, 
- Prezentacja i popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii; 
- Uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego; 
- Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym 
środowiskiem; 
- Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu; 
- Pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności uczniów; 
- Prezentacja twórczości uczniów – zorganizowanie wystawy nadesłanych zdjęć na 
terenie SP 17 w Koszalinie; 

 
 
 
 

TEMAT KONKURSU: 
 

„Jesień w moim mieście” 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ADRESACI KONKURSU: 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I -III Szkół Podstawowych w Polsce oraz szkół polonijnych za 

granicą. 
 

WARUNKI KONKURSU: 
- technika wykonania fotografii jest dowolna; 

- format wykonanej fotografii - min. 10x15cm; 
- każdy uczestnik może dostarczyć 1 zdjęcie; 

- interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę; 
 

Zdjęcia powinny zostać dostarczone do 23.10.2020r. na adres mailowy: 
konkursy@sp17koszalin.com.pl 

 
 
 
 
 
 
 

Wraz z dokumentacją dołączoną do niniejszego regulaminu: 
● Zgłoszenie uczestnika konkursu (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i adres 

placówki, telefon, opiekun artystyczny lub wychowawca klasy), 
● Oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych osobowych, 
● Podstawowe dane uczestnika konkursu 

(imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły i adres placówki, opiekun artystyczny lub 
wychowawca klasy), 

● W konkursie nie będą ocenianie zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione za 
pomocą programów graficznych. 

● Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 13.11.2020r. 
● O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, w skład 

której wchodzą organizatorzy konkursu, Komisja dokona wyboru miejsca I, II, III. 
Autorzy wybranych zdjęć otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które nie 
podlegają wymianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator zastrzega 
sobie prawo do przyznania nagród specjalnych. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne 

● Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania 
dyplomów i nagród w konkursie, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej Szkoły Podstawowej nr 17 oraz na szkolnym fanpage szkoły na Facebooku. 

● Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu zostaną rozesłane pocztą do Szkół, do których 
nagrodzeni uczniowie uczęszczają do dnia 30.11.2020r. 

 

 
 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają 

do udziału w konkursie 
 
 
 
 
 

 

Kontakt: 
konkursy@sp17koszalin.com.pl 
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Zgłoszenie uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 

„Jesień w moim mieście” 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie 
 

 

Nazwa 

placówki 

 

 

................................................................................................................. 

Adres 

placówki 

+ adres 

mailowy 

 

 

................................................................................................................. 
 

 

.................................................................................................................. 

Telefon 

kontaktowy 

 

 

................................................................................................................... 

 Imię i nazwisko , wiek (klasa) ucznia Imię i nazwisko opiekuna artystycznego 
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Zgłoszenia prosimy dołączyć do prac konkursowych. 



OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka 

_____________________________________________________________ 
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  
_____________________________________________________ 
(Imię i nazwisko) uczennicy/ucznia  

Szkoła ucznia_______________________________________________________ (nazwa szkoły i miejscowość) 
Konkurs ________________________________________________________________________________ 
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie. 
 
1) ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych - RODO), Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić) na 
przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, w zakresie wskazanym w powyższym formularzu, w 
celu zgłoszenia uczestnika konkursu i udziału w konkursie.   

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

 
2) ZGODA NA PUBLIKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych - RODO), Wyrażam zgodę*/Nie wyrażam zgody* (*niepotrzebne skreślić)  na 
nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia i nazwiska, 
wieku, klasy i nazwy szkoły, do której uczęszcza, oraz wizerunku twarzy (utrwalonego na zdjęciach lub 
nagraniach filmowych). Przetwarzania dokonuje Administrator – Szkoła Podstawową nr 17 w Koszalinie (dalej 
Szkoły), na potrzeby działalności edukacyjnej/promocyjnej/oświatowej, związanej z: 

 publikacją danych na  stronie internetowej – min. pod adresem http://www.sp17koszalin.com.pl, 
● opcjonalnym przekazywaniem danych do Wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie celem 

zamieszczenia zdjęć/informacji w wydawnictwach własnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 
● wydawnictwach własnych Szkoły, w tym tzw. gazetki szkolnej i Kroniki Szkoły  
● publikacją danych w serwisach społecznościowych, w tym na oficjalnym profilu Szkoły w serwisie 

Facebook, 
● publikacją danych na tablicach ogłoszeń oraz galeriach szkolnych (tablice na korytarzach szkoły), 
● rozesłaniem informacji o laureatach konkursów międzyszkolnych i innych, podobnych formach 

aktywności szkolnych.  
Powyższa zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku dziecka zgodnie z przepisami art. 81 Ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.0.1231). 
 
 

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

3) INFORMACJE DODATKOWE 

 Powyższe zgody można w dowolnym momencie odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

 Zgody są wyrażone dobrowolnie, przy czym brak zgody uniemożliwia przetwarzanie danych 
osobowych w celach określonych w treści zgody, w szczególności uniemożliwia udział dziecka w 
konkursie oraz upublicznienie wizerunku dziecka jako uczestnika lub laureata konkursu. 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W 
ZAŁĄCZENIU 

http://www.sp17koszalin.com.pl/


 

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016r. 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.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  
Administrator danych:  
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, reprezentowana 
przez Dyrektora, ul. Melchiora Wańkowicza 11, 75-445 Koszalin. 
Inspektor Ochrony Danych:  
Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Knopczyk. Kontakt z inspektorem  jest realizowany za 
pośrednictwem adresu mailowego iod@zeto.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres 
Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

1. Cel przetwarzania danych:  
Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 
6 ust. 1 pkt a RODO; w przypadku tym istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
Przetwarzanie odbywa się w celu organizacji konkursów w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO  . 

4. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 24 m-cy, licząc 
od dnia nadesłania zgłoszenia konkursowego. 

5. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do 
odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje 
danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji 
międzynarodowych. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla 
Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych 
na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące 
oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze oraz firmy świadczące usługi hostingu stron 
internetowych.  

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w 
Konkursie. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w 
sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do 
przetwarzania. 


