
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

PATRONAT:  

 Sołtys wsi Bukowiec 

ORGANIZATOR:  

 Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu 

TEMAT: 

„Wiosenne przebudzenie” 

Do udziału w konkursie fotograficznym "Wiosenne przebudzenie" zapraszamy mieszkańców 

Gminy Kolbuszowa. 

Cele konkursu: 

 Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego 

utrwalania w fotografii. 

 Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej rzeczywistości. 

 Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy 

 Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

Tematyka konkursu: 

„Wiosenne przebudzenie” - dowolnie zinterpretowane przez autora zdjęcia. 

Termin nadsyłania/ dostarczenia prac:  

 do 10 maja 2019 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników: 

 19 maja 2019r. podczas imprezy środowiskowej  „Uczta u Masarza” 

 

Warunki konkursu: 

Autor może nadesłać maksymalnie dwa zdjęcia. 

Format prac minimum 30cm x 21 cm (A4). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć 

metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, datę i miejsce wykonania zdjęcia. 

 

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  

w Bukowcu  

 wydrukowane w wyżej wymienionym formacie 



Wraz z opisanym zdjęciem należy złożyć podpisane własnoręcznie i czytelnie oświadczenia 

stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu. W przypadku niepełnoletnich uczestników, 

oświadczenia podpisują rodzice/ opiekunowie prawni.   

 oświadczenie o prawach autorskich załączone do regulaminu 

(ZAŁĄCZNIK NR 1) 

 klauzula informacyjna RODO (ZAŁĄCZNIK NR 2) 

 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na 

adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa  

im. Polskich  Noblistów 

w Bukowcu 

Bukowiec 37 

36-100 Kolbuszowa 

 

Kategorie konkursowe: 

Prace będą oceniane w III kategoriach: 

1. krajobraz, 

2.  rośliny 

3. zwierzęta  

 

Uwago końcowe: 

Konkurs jest bezpłatny. Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. 

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody 

specjalne. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą 

starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty 

lub nadawcy. 

Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania idei konkursu. 

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest 

równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

PT „WIOSENNE PRZEBUDZENIE” 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 

 jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 

prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 Stosowanie do art. 6 pkt.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 takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane 

dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

oraz danych identyfikujących dla celów związanych z przebiegiem 

konkursu  pod nazwą „Wiosenne przebudzenie” w ramach imprezy pod 

hasłem „Uczta u Masarza”.  

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

1. Ochrona danych osobowych: 

a) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji  

i przeprowadzenia konkursu. 

b) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

przystąpienia i uczestnictwa w konkursie. Zgodę można wycofać w dowolnym 

momencie w ten sposób jak ją Pan/Pani wyraził.  

c) Przetwarzane dane osobowe uczestników podczas w/w konkursu: 

- imię i nazwisko, 

- wiek 

- numer telefonu 

d) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. 

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników 

konkursu. 

 

Tożsamość Administratora Administratorem podanych danych jest: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Bukowcu 

Dana kontaktowe 
Administratora 

Z Dyrektorem Panią Urszulą Kluza można się skontaktować pod numerem telefonu 17 2271811 lub na 
adres e-mail szkoły: szkolabukowiec@wp.pl    

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych 
Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280. 

Cele przetwarzania i 
podstawa prawna 

Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – wyrażonej zgody, w celu przeprowadzenia 
konkursu pod tytułem „Wiosenne przebudzenie” w ramach imprezy pod hasłem „Uczta u Masarza” 

Odbiorcy danych Instytucje upoważnione z mocy prawa, Członkowie Komisji konkursowej oraz Sołtys wsi Bukowiec. 

Przekazanie danych 

osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania 

danych 
Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres nie dłużej niż przez 1 rok od jego 

rozstrzygnięcia.   

Prawa podmiotów danych Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, 

(ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość 
istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów 

uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Informacja o dowolności lub 

obowiązku podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa ucznia w konkursie. 

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:iod@zo.kolbuszowa.pl


   Oświadczenie rodzica / Opiekuna prawnego 
……………………………………… 

Miejscowość, data 

 
……………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

1. Stosowanie do art. 6 pkt.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 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych zwane dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

moich i mojego dziecka oraz danych identyfikujących dla celów związanych z 

przebiegiem konkursu  pod nazwą „Wiosenne przebudzenie” w ramach imprezy pod 

hasłem „Uczta u Masarza” .   

 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem w/w konkursu. 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………. 

 

2. Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej. 

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

…………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 



DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek  …………………………………………………………………… 

3. Tytuł pracy …………………………………………………………………… 

4. Data i miejsce wykonania fotografii………………………………………….. 

5. kontakt – nr telefonu……………………………………………………………. 

 


