REGULAMIN
Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego
„Dzień Ziemi – „walka” przyrody o swoje miejsce
w mieście”
I. Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku
Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Sawirska,
k.sawirska@g1.malbork.pl

Edyta Zimbał
e.zimbal@g1.malbork.pl

II. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie
fotografii.
5. Promowanie obchodów „Dnia Ziemi”

III. Przyjmowanie prac
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów „Dnia Ziemi”, który odbywa się 22
kwietnia 2021 roku.
3. „Dzień Ziemi – „walka” przyrody o swoje miejsce w mieście” – konkurs
przeznaczony dla uczniów z klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu miasta
Malborka.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas IV – VIII.
5. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie zamieszkiwanym przez
uczniów.

6. Konkurs polega na wykonaniu fotografii, która ukaże „walkę” przyrody o miejsce w
mieście (np. drzewka na gzymsach, dachach komórek, rośliny wyrastające z murów, w
pęknięciach asfaltu).
7. Plik z fotografią w formacie JPEG/JPG oraz skanem lub zdjęciem karty zgłoszenia
(Załącznik nr 1) i oświadczenia rodzica (Załącznik nr 2) należy wysłać na adres email
organizatorów konkursu (k.sawirska@g1.malbork.pl lub e.zimbal@g1.malbork.pl) do
dnia 23 kwietnia 2021r.
8. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
9. Nadesłane
fotografie
należy
opisać
według
następującego
wzoru:
Imię_Nazwisko _Szkoła_Tytuł-zdjęcia np. Julia_Nowak_SP1_Kasztanowiec
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.

12. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia 2021 r.
Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora, natomiast
laureaci konkursu zostaną powiadomieni mailowo o wygranej (na podany adres
mailowy nauczyciela).
2. Nagrody zostaną dostarczone do szkół.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz
wizerunku i nagrań zarówno laureatów konkursu, jak i wszystkich uczestników oraz
do umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych organizatora, a także
w mediach.
2. Wszelkie pytania proszę o kierowanie na adres organizatora:
k.sawirska@g1.malbork.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie i przeprowadzenie oraz wyłonienie
zwycięzców konkursu. Organizacja konkursu ma również na celu prowadzenie
działalności służącej aktywności i promowaniu kreatywności uczniów
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Malborka.
Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji jego celów, na warunkach określonych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO) informuję, że: Administratorem danych
uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Malborku ul. St. Żeromskiego 45, 82-200 Malbork mail sekretariat@g1.malbork.pl
tel. 55 272 25 11
b) rozpowszechnianie jej wizerunku oraz udziela nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie
publicznie w dowolny sposób w tym m.in. w Internecie) wykonanego przez uczestnika
utworu muzycznego oraz jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji
o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza uczestnik,
w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatorów.
2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konkursu.
Dane osobowe mogą̨ być́ udostępniane podmiotom, którym należy udostępnić́ dane
osobowe na podstawie przepisów prawa.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w konkursie.
4. Uczestnicy konkursu mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
Organizatorki:

Dyrektor szkoły:

Katarzyna Sawirska
Edyta Zimbał

Sławomir Kempa

ADRES ORGANIZATORA KONURSU
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego
w Malborku
ul. Żeromskiego 45
82-200 Malbork
Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu „Dzień Ziemi – „walka” przyrody o swoje
miejsce w mieście”

Imię i nazwisko
autora
Tytuł fotografii
Klasa
Nazwa i adres
szkoły
Imię i nazwisko
nauczyciela

Adres e-mail
kontaktowy do
nauczyciela

Załącznik nr 2 Oświadczenie Rodzica z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych do Regulaminu
Międzyszkolnego Konkursu „Dzień Ziemi – „walka” przyrody o swoje miejsce w mieście” organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Malborku

OŚWIADCZENIE
Ja, ………………………………………………………………………...będący Rodzicem/Opiekunem
prawnym uczestnika konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka/uczestnika konkursu)

oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Dzień Ziemi –
„walka” przyrody o swoje miejsce w mieście” oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tymże
konkursie, a także na przetwarzanie przez organizatora konkursu, tj. Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana
III Sobieskiego w Malborku ul. Żeromskiego 45, 82-200 Malbork mail sekretariat@g1.malbork.pl
tel. 55 272 25 11 jego danych osobowych (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły) do celów
związanych z organizacją konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 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) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO)
Jednocześnie:
□
□

wyrażam zgodę,
nie wyrażam zgody,

na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka oraz udzielam nieodpłatnej, nieograniczonej
w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie publicznie w dowolny
sposób w tym m.in. w Internecie) wykonanego przez moje dziecko utworu muzycznego oraz jego
wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której
uczęszcza, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatorów.
Ponadto, oświadczam, że:
1) przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji
ww. konkursu i na żadnym etapie konkursu nie zostaną przekazane osobom trzecim,
2) rozumiem, że mam prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych
osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

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

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

Miejscowość i data

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia

