
 Konkurs fotograficzny !! 

 

„Książka ukryta  

w jesiennym kadrze” 

 

REGULAMIN 

I  ORGANIZATOR I UCZESTNICY 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna oraz nauczyciele  przedmiotów    
    fototechnicznych w ZSP nr 1 w Krotoszynie. 
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły. 
 

II  CELE KONKURSU 

1. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

2. Rozwijanie zainteresowań  czytelniczych. 

3. Promowanie  czytania, książek i biblioteki, 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywnego myślenia 

4. Upowszechnianie i popularyzacja fotografowania jako dziedziny sztuki oraz sposobu    

     wyrażania emocji. 

 

III PRACE KONKURSOWE 

1. Zadaniem uczestników będzie wykonanie fotografii dowolnym aparatem fotograficznym,  
    telefonem lub tabletem. 

2. Zdjęcie powinno być zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości do 300dpi i maksymalnym     
     rozmiarze pliku 3MB. 

4. Każdy   uczestnik  konkursu przesyła   jedno  zdjęcie  konkursowe   drogą elektroniczną na   
   adres : bibliotekazsp1krot@wp.pl    Prace należy   przesłać do  dnia 14 października 2020r .        
   Przesłane pliki należy podpisać wg wzoru:     konkurs_imię_nazwisko_klasa        
   (konkurs_anna_kowalska_1tb) 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni laureatów, którym zostaną 
przyznane nagrody.  

2. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej. 

 

mailto:bibliotekazsp1krot@wp.pl


IV  WYKORZYSTANIE PRAC 

1. Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem  
Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie 
 internetowej szkoły, opublikowanie imienia, nazwiska autora  w   materiałach 
promocyjnych związanych z  konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć  w celach 
promocyjnych i  marketingowych Organizatora. 

 
2. Przesyłając fotografię konkursową uczestnik zapewnia, że jest jej autorem oraz że  

 przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii,  
a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich. O ile na fotografii 
konkursowej  znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, 
że osoba, której wizerunek znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną 
publikację tego wizerunku. Przesyłając fotografię, uczestnik zobowiązuje się wobec 
Organizatora do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator w związku  
z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi z praw autorskich do fotografii, praw do 
wizerunku lub wszelkich innych praw. 

 
V  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 
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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
 nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn 

2. Inspektorem Ochrony Danych ,  z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres ul. Mickiewicza 11,  63-700 Krotoszyn lub  
e-mail:  iod@cudk.pl 

3. Dane osobowe (uczniów/rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie 
danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody          (art. 6 ust. 1 
lit. a w/w Rozporządzenia). 

4. Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym 
podmiotom: 
a)   na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej  
    umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty  
    przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej 
placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi. 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu 
a)    Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b)    Sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c)    Usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 
       w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisu prawa lub w ramach  



       sprawowania władzy publicznej; 
d)    do ograniczenia przetwarzania danych; 
e)    do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
        00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe  
        Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w  
        Rozporządzeniem 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,    
z obowiązującym prawem 

9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 
na przepisy prawa oświatowego. 

 
 
 
VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin      niniejszy   jest     jedynym    dokumentem      określającym    zasady    konkursu. 
2. Przesłanie prac   konkursowych jest    jednoznaczne z   akceptacją    niniejszego regulaminu. 
3. Wszelkie    decyzje      Organizatora       dotyczące     konkursu   są    wiążące   i    ostateczne. 
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów  
    z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń  
    lub błędów. Organizator   nie bierze   odpowiedzialności   za jakąkolwiek    utratę danych lub 
    uszkodzenia podczas lub po transmisji. 
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
 

 

 

 

 

 


