
KONKURS FOTOGRAFICZNY 
 

„Miejsca pamięci w obiektywie” 
 
Regulamin i karta zgłoszenia poniżej. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec 

Podlaski, tel. (83) 371-47-66. 

2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

3. Dostarczenie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika 

procedurze regulaminowej konkursu. 

4. Konkurs jest zamknięty - skierowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego  

im. gen. Wł. Sikorskiego, gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkół 

podstawowych z powiatu bialskiego i radzyńskiego. 

5. Celem konkursu jest: 

a) rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów, 

b) prezentacja osiągnięć uczestników konkursu. 

 

PRACE KONKURSOWE 

1. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 4 fotografie, wydrukowane na 

papierze fotograficznym w formacie 18x24. 

2. Zgłaszane do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie plików JPEG  

w wysokiej rozdzielczości i zapisane na płycie CD opatrzonej następującymi 

danymi: imię i nazwisko uczestnika, klasa, pełna nazwa szkoły  

(w przypadku gimnazjalistów i uczniów klas VIII szkół podstawowych). 

Fotografie mogą być wykonane zarówno w poziomie jak  i w pionie, kolorowe, 

czarno-białe i w sepii,  fotografie, na których znajdują się jakiekolwiek znaki, 

cyfry, napisy (np. daty) nie kwalifikują się do konkursu 

3. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, 



retusz, fotomontaż itp. 

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane. 

5. Prace konkursowe i płytę CD wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym 

w zaklejonej kopercie należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Liceum 

Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Lubelska 57/59, 21-560 

Międzyrzec Podlaski w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godz. 15.00   

z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Miejsca pamięci w obiektywie”.  Decyduje 

data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora. 

6. Nagrodą główną jest dron z kamerą HD 

7. Uczestnik (lub jego rodzic / opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

(lub jego dziecka) danych osobowych na potrzeby przeprowadzania konkursu 

„Miejsca pamięci w obiektywie”  zgodnie z Rozporządzeniem 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.2016.119.1) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1000) oraz potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO. 

Uczestnik konkursu, zgłaszając zdjęcia do konkursu, oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac, 

b) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

c) wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie  

i potwierdza określone w nim prawa Organizatora. 

8. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystywanie w celu propagowania konkursu.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do 

konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach  

i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

 

 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 

organizatora. 

3. Zgłoszenia niekompletne, np. bez danych autora czy nazwy szkoły nie będą brane 

pod uwagę w czasie procedury konkursowej. Zostaną one zniszczone  

w niszczarce. 

4. Wyniki konkursu, zostaną podane na stronie internetowej szkoły  

(www.lo-sikorski.pl), Zwycięzca Konkursu zostanie  dodatkowo powiadomiony  

o rozstrzygnięciu Konkursu poprzez sekretariat szkoły, do której uczęszcza  

(jeśli będzie to gimnazjalista lub uczeń VIII klasy szkoły podstawowej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lo-sikorski.pl/


Załącznik  

do Regulaminu Konkursu fotograficznego  pod hasłem: 

„Miejsca pamięci w obiektywie”.   

KARTA ZGŁOSZENIA 

Zgłaszam swój udział w konkursie fotograficznym  pod hasłem: 

„Miejsca pamięci w obiektywie” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące 

im. gen. Wł. Sikorskiego  w Międzyrzecu Podlaskim: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………. 

Klasa: ……………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………..……………………………………....... 

Tel.: ……………………………………………………….………………………… 

E-mail: ………………………………………………………….……..……………. 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik:……………………………………… 

………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

warunki uczestnictwa. 

2. Potwierdzam, że praca zgłoszona do Konkursu nie narusza praw, dóbr   

i godności osób trzecich oraz że posiadam do niej pełne prawa autorskie, 

które nie są obciążone na rzecz osób trzecich. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 

wszystkich nadesłanych przeze mnie materiałów zawartych w projekcie 

zgodnie z Regulaminem. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych 

mojego dziecka, na potrzeby przeprowadzania konkursu „Miejsca pamięci  

w obiektywie”  zgodnie z Rozporządzeniem 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.2016.119.1) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

r., poz. 1000). 

 

    …………………………………….                                 ……………………………………                                   

             (miejscowość, data)                                                    (podpis pełnoletniego uczestnika          

                                                                                           lub podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) 

informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego  

w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 83 371 47 66, 

e-mail: sikorski.lo@wp.pl; 

2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Makaruka, z którym można 

kontaktować się w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych poprzez adres e-mail: makarukt@gmail.com lub listownie na adres siedziby 

szkoły z dopiskiem „dane osobowe”; 

3) Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe podane w zgłoszeniu przetwarzane będą na 

podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie wyrażonej zgody) na potrzeby Konkursu 

fotograficznego „Miejsca pamięci w obiektywie” oraz w celu publikacji przez 

Administratora wizerunku oraz imienia i nazwiska ucznia w materiałach promujących  

i dokumentujących działalność szkoły, w przypadku kiedy zostanie on zwycięzcą konkursu;  

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie 

szkoły w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej z nimi 

umowy, takie jak dostawcy usług informatycznych oraz podmioty uprawnione do ich 

otrzymania na mocy przepisów prawa; 

5) Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody do czasu jej odwołania; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i swojego dziecka danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a w przypadku wyrażonej zgody prawo do jej cofnięcia w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych na postawie art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO (zgoda) jest dobrowolne; 

9) dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, jak również nie będą podlegać profilowaniu. 


