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RREEGGUULLAAMMIINN  Międzyszkolnego Konkursu Fotografii dla Dzieci i Młodzieży 
““UUCCHHWWYYCCOONNEE  WW  KKAADDRRZZEE  ––  II  KKUUDDŁŁAATTEE  II  ŁŁAACCIIAATTEE,,  PPRRĘĘGGOOWWAANNEE  II  SSKKRRZZYYDDLLAATTEE……””  

  
 

II..  PPRRZZEEPPIISSYY  OOGGÓÓLLNNEE  
 

1.1. Organizatorem I Konkursu Fotograficznego “UCHWYCONE W KADRZE – I KUDŁATE I 
ŁACIATE, PRĘGOWANE I SKRZYDLATE…” jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Westerplatte w Chobieni. 

1.2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

1.3.  Celem przyświecającym konkursowi jest: 
- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 
- rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 
- rozwijanie postaw proekologicznych w stosunku do zwierząt, roślin i środowiska naturalnego. 
 
1.4.  W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografią amatorsko. Konkurs 
przeprowadzany jest w trzech kategoriach: dla uczniów klas IV – VI, dla uczniów klas VII – VIII i 
uczniów gimnazjum, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 
1.5.  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 
 

IIII..  PPRRZZEEPPIISSYY  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  PPRRAACC   
  
2.1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac 
fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym 
fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,  
rozjaśnienie);  
Nie będą akceptowane prace:  
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
 

 
2.2. Fotografie należy nadsyłać do organizatora konkursu na adres e-mail: 

uchwyconewkadrze2019@gmail.com 
 

2.3. Zdjęcia powinny zostać wykonane w formacie 3:2 w rozdzielczości minimum 
3468x2312 pikseli (8mpx). 

 
2.4. Do wiadomości e-mail proszę dołączyć czytelne zdjęcie lub skan podpisanej zgody na 

udział w konkursie (Załącznik nr. 1 do regulaminu). 
 

 
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej 
jakości technicznej. 
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2.6. W tytule maila należy podać Imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz nazwę szkoły.  
 

2.7. Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załączniku): "Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora I Konkursu Fotograficznego dla 
Dzieci i Młodzieży w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z 
późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o 
których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami). W Konkursie mogą brać udział 
jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym 
konkursie. 

 
 
2.8. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym 
przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w 
zakresie niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych 
postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące 
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie 
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej 
wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu. 
 
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 
wymienionych wyżej wymogów.  

 
IIIIII..  TTEERRMMIINNAARRZZ  

 
3.1. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 maja 2019 roku. 
3.2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
3.3. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 
3.4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 4 czerwca 2019 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i 
nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i 
przyznawania miejsc ex equo. 
3.5. Lista laureatów konkursu zostanie podana na stronie Szkoły Podstawowej w Chobieni 
http://www.spchobienia.pl/, do dnia 7 czerwca 2019 roku. 
3.6. Uroczyste rozdanie nagród, odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora podczas 
ogłoszenia wyników konkursu. 
 

IIVV..  NNAAGGRROODDYY  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIEENNIIAA  
 
4.1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 

VV..  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  PPRRAACC  NNAAGGRROODDZZOONNYYCCHH  II  WWYYRRÓÓŻŻNNIIOONNYYCCHH  
 
5.1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych 
imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły autora) na stronie internetowej SP w Chobieni, na 
profilach szkoły w mediach społecznościowych, w formie wystawy pokonkursowej lub  na 
tablicach (w tym multimedialnych) umieszczonych w szkołach. 
5.2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 
promocyjnych. 
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(Załącznik nr.1)   KARTA ZGŁOSZENIA- Konkurs Fotografii Dla Dzieci i Młodzieży 
““UUCCHHWWYYCCOONNEE  WW  KKAADDRRZZEE  ––  II  KKUUDDŁŁAATTEE  II  ŁŁAACCIIAATTEE,,  PPRRĘĘGGOOWWAANNEE  II  SSKKRRZZYYDDLLAATTEE……””  

Imię i nazwisko ........................................................................................................ ............................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 

Nazwa i adres szkoły ........................................................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 

Data urodzenia ................................................................................................................................................ ....................... 
(wypełnić obowiązkowo)  

 
Lp. Tytuł pracy 

1.  

2.  

3.  

 
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do  
nich pełne prawa autorskie.                                                                      
                                                                                                     ................................................... 

                                                                                                Podpis uczestnika 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………………………………..…….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie  “UCHWYCONE W KADRZE – I KUDŁATE I ŁACIATE, PRĘGOWANE I SKRZYDLATE…” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 
prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 
powyższej zgody. 

……………………………………….……….………………………………….. 
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że:  

1. Administratorem danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 768358801, mail: iodo@nsi.net.pl.  
3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu: udziału ucznia w konkursie międzyszkolnym, olimpiadzie, zawodach 

 sportowych oraz umieszczanie wyników konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i rozdania nagród, na podstawie 
udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadao związanych z organizacją konkursów międzyszkolnych,  
olimpiad, zawodów sportowych.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą byd podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 
Administratora. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub   ograniczenia ich 
przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wpływu na 
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkowad będzie brakiem możliwości udziału 

dziecka w konkursie. 


