REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Wiosenne inspiracje”

I. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Celem konkursu jest :


promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii;



rozwijanie wyobraźni fotograficznej poprzez twó rczą interpretację tematu;



promocja szkoły.

Zadaniem Uczestnikó w jest wykonanie zdjęcia (max. 3) lub kolażu, któ rego tematem przewodnim
będzie wiosna.
Liczy się pomysł i kreatywność. Oceniając prace Jury będzie brało pod uwagę walory artystyczne,
a także oryginalność ujęcia tematu.

II. Zasady konkursu
1. Konkurs adresowany jest do ucznió w szkó ł ponadpodstawowych miasta Cieszyna.
2. Fotografie (w formacie jpg) przesyłać należy drogą e-mailową na adresy:
i.dormowicz@cieszyn.idsl.pl; e.mrowiec@cieszyn.idsl.pl.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osó b trzecich,
c. nie narusza dó br osobistych osó b, któ re zostały przedstawione na zdjęciu oraz
innych dó br prawnie chronionych.
d. Uczestnik posiada pisemną zgodę (zob. oświadczenie w załączniku) własną oraz
osó b biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek) na wykorzystanie
ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy w konkursie
oraz publikacji zdjęć na stronie internetowej szkoły i w serwisie Facebook.
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e. prawa autorskie są niezbywalne i należą do Uczestnika konkursu, któ ry nadsyłając
zgłoszenie oświadcza tym samym, że jest autorem nadesłanej pracy oraz posiada do
niej prawa autorskie.
f. Uczestnik konkursu wysyłając pracę konkursową wraz z wymaganymi formularzami
zgody tym samym oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje warunki
Uczestnictwa w konkursie.
g. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć w domenie publicznej.
3. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego oświadczenia z pkt. 2 składa prawny opiekun.
4. Do nadesłanych prac należy dołączyć:


informacje z danymi Uczestnika (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nick autorski, adres
e-mail);



fotografie
zapisane
w
formacie
nazwisko_imię-nazwa_szkoły.jpg;



oświadczenie nauczyciela, pełniącego funkcję Szkolnego Opiekuna konkursu;



skan lub zdjęcie zgody na upowszechnianie danych osobowych.

JPG

podpisane

wg

schematu:

Zgoda znajduje się w załączniku na 4 stronie tego dokumentu. (W przypadku osó b
niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia. Osoby pełnoletnie wyrażają
zgodę samodzielnie).
5. Spośró d osó b biorących udział w konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy, któ rzy otrzymają
atrakcyjne nagrody.

III. Termin przesyłania prac
26.04.2021-17.05.2021 r.

IV. Ogłoszenie wyników Konkursu.
Lista z pełnymi danymi zwycięzcó w zostanie opublikowana w zakładce „Biblioteka” na
stronie szkoły i szkolnym Facebooku, jak ró wnież zwycięzcy otrzymają powiadomienia na
wskazany adres e-mailowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28.05.2021 r.
Uroczyste rozdanie nagró d jest planowane dnia 10.06.2021 r. w bibliotece II Liceum
Ogó lnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie przy ul. Pl. Wolności 7b, jednak potwierdzenie
spotkania nastąpi w terminie pó źniejszym, ponieważ jest uzależnione od sytuacji epidemicznej oraz
obostrzeń w regionie.
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V. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000) o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz
z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. tj. z dnia 14 maja
2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 875) oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. (Dz.U.
2019 poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wysłanie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia są
własnością osoby zgłaszającej, i że przysługuje jej do zdjęć całość praw autorskich, oraz że
zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. Organizator konkursu nie ponosi wobec osób trzecich
odpowiedzialności za prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiada
za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.
4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do
organizatora konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik konkursu.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.

VI. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika, 43-400 Cieszyn, ul. Plac Wolności 7b, tel.: +48 33 8521132,
strona
internetowa:
kopernik.netus.pl,
e-mail:
i.dormowicz@cieszyn.idsl.pl;
e.mrowiec@cieszyn.idsl.pl;
2) W II LO im. M. Kopernika w Cieszynie została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie
przetwarzania danych osobowych;
3) Dane osobowe Uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
4) Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
5) Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku;
6) Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego
spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.
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ZAŁĄCZNIK
Oświadczenie pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka:
Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych własnych
(dotyczy pełnoletniego uczestnika konkursu) lub
mojego dziecka/podopiecznego przez Bibliotekę
II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
w celach organizacyjnych oraz ogłoszenia
wyników konkursu zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
Imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwa
szkoły
Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika
konkursu lub rodzica/opiekuna
Data
Oświadczenie Szkolnego Opiekuna konkursu:
Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez
Bibliotekę II LO im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie w celach organizacyjnych oraz
ogłoszenia
wyników
konkursu
zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000).
Imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły:
adres e-mail nauczyciela:
nr telefonu:

Czytelny podpis nauczyciela
Data
Informacje o konkursie można uzyskać pod adresem:
i.dormowicz@cieszyn.idsl.pl; e.mrowiec@cieszyn.idsl.pl
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
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