REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ODKRYWAM GDYNIĘ”- IV EDYCJA
ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Gdyni,
promowanie naszego miasta, zachęcanie uczestników konkursu do zwiedzania
miasta, spacerów, poszukiwania ciekawych miejsc oraz popularyzacja fotografii.
TEMATYKA KONKURSU
Tematem konkursu są fotografie najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs fotograficzny „Odkrywam Gdynię” skierowany jest do uczniów klas I – III i
uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych, którzy będą uwieczniali na fotografiach
najpiękniejsze miejsca naszego miasta.
ZGŁASZANIE PRAC
1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez złożenie pracy (zdjęcia)
do nauczycieli koordynujących konkurs, tj.:
klasy I – III p. Kinga Ryś i p. Violetta Śrama
klasy IV – VIII p. Angelika Tesmer
2. Każda ze złożonych fotografii powinna być w formacie 20x30 i na odwrocie
zawierać następujące informacje: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, imię i
nazwisko opiekuna oraz nazwę, adres placówki.
Do fotografii należy również dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.
3. Ze zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybierze 3 z grupy wiekowej, które
będą reprezentować szkołę w części międzyszkolnej.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia,
że zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują
fotografii wykonanych przez inne osoby.
5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi
zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie
internetowej, w publikacjach i wystawach organizowanych przez organizatora.
6. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 8 maja 2020 r.

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Komisji Konkursowej
powołanej przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny biorąc pod uwagę wartość artystyczną,
jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac komisja Konkursowa wybierze trzy w każdej grupie
wiekowej, które zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
4. Komisja Konkursowa wybierze również prace wyróżnione. O ilości tych prac
Komisja Konkursowa zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
konkursu.
6. Decyzje Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronie internetowej
organizatora.
7. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie
maja 2020 r. podczas otwarcia wystawy prac konkursowych. O dokładnej dacie i
godzinie uroczystości Organizatorzy poinformują zwycięzców i osoby wyróżnione
drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
PRZEWIDYWANE NAGRODY
1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu oraz osób
wyróżnionych.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest
jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego
regulaminu.
2. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu:
Ustawa o ochronie danych osobowych (DZ.U.2018, poz.1000).
3. Od postanowień Komisji Konkursowej nie ma odwołania.
4. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
5. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni
w dniu uroczystego wręczenia nagród.
6. Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu będą oczekiwały
na laureatów sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni.
7. Organizatorzy nie wysyłają przyznanych nagród rzeczowych.
ORGANIZATORZY:
Angelika Tesmer
Violetta Śrama
Kinga Ryś

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ODKRYWAM GDYNIĘ”
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

4.
5.
6.
7.

…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika, klasa

8.

…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna

9.

…………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………
Adres szkoły

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organizatorzy konkursu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
prawa.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym
momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są przetwarzane
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji
i przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Odkrywam
Gdynię”
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do
cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody;
2) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
3) prawo do ich sprostowania;
4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie;

…………………………………………………………………………………
Telefon szkoły/ fax/ e-mail
Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 7
kwietnia 2016 r.) informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 16
Ul. Chabrowa 43, 81 – 079 Gdynia,
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Aleksandra Nodzyńska, e-mail:
iod.edu@gdynia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Odkrywam Gdynię”

podpis uczestnika

podpis opiekuna prawnego

……………………………………………………..

………………………………………………………...

