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REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” 
 

Regulamin konkursu 

 

I. Organizatorzy konkursu: 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku 

ul. Przemysłowa 100 

http://www.szkoly-slupsk.pl/ 

 

II. Cele konkursu: 

 

1. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej 

rzeczywistości; 

2. Oryginalność ujęcia tematu; 

3. Inspirowanie do działań artystycznych; 

 

III. Szczegóły konkursu: 

 

1. Tematyką Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na ziemi – mój 

dom, mój region” jest ukazanie w formie fotografii np. krajobrazu / przyrody / 

architektury związanej z miejscem zamieszkania uczestnika konkursu (miasta, wsi, 

regionu). 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z powiatu 

słupskiego (w tym miasta Słupsk) oraz powiatów ościennych (bytowskiego, 

koszalińskiego, lęborskiego i sławieńskiego). 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie fotografii i wysłanie jej w formie 

cyfrowej (plik .jpg / .jpeg) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik nr 1 i 2) do 16 kwietnia 2021 r. na adres email podany 

przez Organizatora: 

 

zsp.przemyslowa100@gmail.com 

 

Plik ze zdjęciem musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy nie 

przysyłać odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych tradycyjną pocztą.  

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa. 

 

http://www.szkoly-slupsk.pl/
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IV. Dodatkowe informacje: 

 

1. Nadesłane prace nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich. Dopuszczalne jest 

uwiecznienie na fotografii wizerunku autora zdjęcia.  

2. Każde zgłoszenie prac jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw 

autorskich do zgłaszanych prac.  

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich 

przez osoby zgłaszające. 

4. Zgłaszający zezwala organizatorom na wykorzystywanie jego prac lub ich części do 

nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem. 

5. W ocenie zdjęć nadesłanych na konkurs będą brane pod uwagę: 

 prawdziwość (brak filtrów, brak retuszy itd.); 

 oryginalność (sytuacja wykonania, gra świateł, ciekawa perspektywa); 

 zgodność z tematem konkursu; 

 ogólne wrażania artystyczne; 

6. Zgłoszone do konkursu fotografie oceni profesjonalne jury – nauczyciele przedmiotów 

zawodowych w klasach o profilu technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Słupsku. 

7. Wypełnioną kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 

przesłać do Organizatora w formie cyfrowej (skan lub zdjęcie wypełnionych i 

podpisanych załączników nr 1 i 2). 

8. Informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona na Facebook’u i stronie 

internetowej szkoły do 23 kwietnia 2021 r.  oraz przesłana w zwrotnej wiadomości 

email. 

9. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 za zajęcie I miejsca karta podarunkowa o wartości 250 zł; 

 za zajęcie II miejsca karta podarunkowa w wysokości 150 zł; 

 za zajęcie III miejsca karta podarunkowa w wysokości 100 zł; 

 nagrody rzeczowe za wyróżnienia; 

10. O formie przekazania nagród Organizator poinformuje zwycięzców drogą elektroniczną 

lub telefoniczną, zgodnie z danymi przekazanymi w karcie zgłoszenia. 

11. Pytania i wątpliwości proszę kierować na adres email: 

zsp.przemyslowa100@gmail.com 
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Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI – MÓJ DOM, MÓJ REGION”: 

Imię i nazwisko autora zdjęcia/zdjęć:  

 

Klasa: 

 

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon, adres 

email)*: 

 

* wypełnić w przypadku zgłoszenia do 

konkursu przez szkołę 

 

Dane kontaktowe rodziców / opiekunów 

prawnych (imię, nazwisko, telefon/adres 

email)* 

 

*wypełnić w przypadku zgłoszenia 

indywidualnego 

 

Ilość nadesłanych na konkurs zdjęć (max. 

3): 

 

Tytuł zdjęcia nr 1: 

 

 

Tytuł zdjęcia nr 2: 

 

 

Tytuł zdjęcia nr 3: 

 

 

 

………………………………. 

(miejscowość, data) 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

Wyrażam zgodę na udział .................................................................................................................. 

(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) którego jestem prawnym opiekunem,              

w Regionalnym Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” 

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku.  

…………………………………………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. 

…………………………………………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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Załącznik nr 2 

 

…………………………………………. 

(miejscowość, data) 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 pk1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

...................................................................................................... w celu udziału w Regionalnym 

Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”, którego  organizatorem 

jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku, ul. Przemysłowa 100. Oświadczam również, że 

zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną (załącznik 3). 

 …………………………………………… 

(podpis rodziców/opiekunów prawnych) 
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Załącznik 3 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pana/Pani, dziecka/podopiecznego danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, udostępnianie wizerunku i oświadczeniu nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych jest 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku z siedzibą przy ulicy Przemysłowej 100 w Słupku, email: szkoly-slupsk.pl, 

tel: 59 842 98 59, reprezentowany przez panią Małgorzatę Iwańską. 

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 

imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania Pana/Pani, dziecka/podopiecznego danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także 

przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

pod adresem email: kontakt@szkoly-slupsk.pl 

3. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza Pana/Pani, dziecka/podopiecznego dane celem udziału w 

działaniach organizowanych przez ZSP w Słupsku w ramach Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na 

ziemi – mój dom, mój region” zgodnie z Regulaminem i 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.LNr 119) 

4. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych 

odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział Panu/Pani, dziecku/podopiecznemu w 

Regionalnym Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa ,następujące uprawnienia:- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,- żądania ich sprostowania,- usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania,- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres: kontakt@szkoly-slupsk.pl 

10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

11. Pana/Pani, dziecka/podopiecznego dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

12. Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszenia będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku 

następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe (imię, 

nazwisko, wiek) laureatów będą przetwarzanie do momentu odwołania zgody. W przypadku wizerunku, dane przetwarzane 

będą do momentu odwołania zgody. 


