
Regulamin konkursu fotograficznego pn. ,,Najpiękniejszy zakątek 

przyrody powiatu sierpeckiego” 
 

1. Organizator konkursu 

 

Starosta Sierpecki 

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych                                   

i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu sierpeckiego. 

 

3. Zgłoszenia do konkursu każdy uczeń dokonuje indywidualnie, poprzez 

przesłanie zdjęcia w formie papierowej oraz na dowolnym nośniku                    

(np. płycie CD, DVD, pendrive), w terminie do dnia 29 maja 2020r. (liczy 

się data wpływu do Organizatora, a nie data stempla pocztowego) na 

adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a,                              

09-200 Sierpc (sekretariat). 

 

4. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może zgłosić tylko jedną 

fotografię. 

 

5. Fotografie mogą być wykonane zarówno w pionie jak i w poziomie, 

muszą być kolorowe, w formacie 20x30. Zdjęcie nie może być 

dotychczas nigdzie publikowane, nagrodzone, ani wystawiane. 

 

6. Do zdjęcia należy załączyć opis zawierający: 

 tytuł konkursu, 

 imię i nazwisko autora, 

 nazwa szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń, 

 określenie miejsca wykonania zdjęcia, 

 

7. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać oświadczenie – zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych, których wzory stanowią załączniki 

do niniejszego regulaminu, a w przypadku uczniów niepełnoletnich 

wymagana jest zgoda osoby sprawującej władzę rodzicielską. 

   

8. Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. 

 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii 

zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych,  

w mediach i w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego regulaminu. 

 



11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody 

spowodowane opublikowaniem nieprawidłowych danych osobowych 

bądź innych nieprawidłowych informacji zawartych na zgłoszeniach 

sporządzonych przez Uczestników. 

 

12. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa 

powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne. 

 

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia lub zgubę prac 

podczas przesyłki. 

 

14.  Dla laureatów zostaną przyznane nagrody w trzech kategoriach 

wiekowych: 

 szkoły podstawowe kl. I - III (I, II, III miejsce), 

 szkoły podstawowe kl. IV - VIII (I, II, III miejsce), 

 szkoły ponadpodstawowe (I, II, III miejsce) 

 

15.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 8 czerwca 2020r.   

 

16.  Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego             

w Sierpcu. O terminie wręczenia nagród dla laureatów konkursu 

Organizator poinformuje w formie pisemnej Dyrektora Szkoły.  

 

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.                        

O wszelkich zmianach niezwłocznie poinformowane zostaną placówki 

oświatowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu z siedzibą przy 

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 91 01, fax 24 275 91 00 wew. 144, email: 

starosta@powiat.sierpc.pl, reprezentowane przez Starostę. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Dołhun. Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych:iod@powiat.sierpc.pl lub listownie: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a,                              

09-200 Sierpc. 

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych/danych osobowych dziecka jest udział dziecka                              

w Konkursie Fotograficznym pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki: art. 6 ust 1 lit. c, rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz art. 6 ust 1 lit. „a” w skrócie poprzez wyrażenie „zgody” przez Panią/Pana na przetwarzanie 

danych osobowych w celu określonym w pkt 3. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby działające z upoważnienia administratora danych 

osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych                     

w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z Jednolitym 

Rzeczowym Wykazem Akt. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu czyli udziału dziecka w Konkursie 

Fotograficznym pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”.  
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Uwaga!  treść poniższego oświadczenia dotyczy działania jednego z rodziców w imieniu 

dziecka przed ukończeniem 16-go roku życia      

 

OŚWIADCZENIE  

do Konkursu Fotograficznego  

pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego” 
 

Ja, niżej podpisany/a    ............................................................................................ 
/podać imię, nazwisko/

 

zam. w ................................................................................................................................... 

będący rodzicem posiadającym pełne prawa rodzica uprawnionego do reprezentowania, jako  

przedstawiciel ustawowy mojego/mojej*   niepełnoletniego syna /niepełnoletniej córki* 

............................................................................zam................................................... … …...............,
 

zwanego dalej „Dzieckiem", działając w jego/jej* imieniu, oświadczam, wobec Powiatu 

Sierpeckiego, jako "Organizatora Konkursu" pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu 

sierpeckiego”, zwanego dalej "Konkursem", co następuje: 

 

1. ....................................................................................................................................... 
/podać imię, nazwisko  dziecka -  uczestnika Konkursu/

 

jest autorem/autorką* załączonego zdjęcia, podpisanego na odwrocie przez moje Dziecko i tylko 

ono, reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego, jest uprawnione do wyłącznego 

rozporządzania  tym zdjęciem. 

2. Zapewniam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka, że przedłożone przez niego do 

Konkursu zdjęcie nie było dotychczas nigdzie publikowane, nagrodzone, ani wystawiane. 

3. W imieniu reprezentowanego Dziecka przenoszę na Powiat Sierpecki własność zdjęcia                         

i udzielam Powiatowi Sierpeckiemu nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wielokrotne 

(w nieograniczonej ilości) prezentowanie zdjęcia, w szczególności: 

a) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz w prasie i telewizji, 

b)we wszelkich wydawnictwach mających na celu promowanie Powiatu Sierpeckiego, 

wydawanych przez lub we współpracy z Powiatem Sierpeckim, 

przy czym udzielenie licencji w powyższym zakresie nie ogranicza autorskich praw osobistych 

reprezentowanego Dziecka. Powiat Sierpecki będzie miał prawo do upoważniania innych osób do 

korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.  

4. Zapewniam, że prawa osoby której wizerunek/osób, których wizerunki* są przedstawione na 

zdjęciu  zostały wyjaśnione oraz, że osoba ta wyraziła/osoby te wyraziły* zgodę na zrobienie 

fotografii jej/ich* wizerunku na zdjęciu oraz na jego/ich* wystawianie i publikowanie dla celów 

Konkursu i dla celów promocyjnych Powiatu Sierpeckiego, jak również w prasie i telewizji,                        

w zakresie wynikającym z pktu 3 niniejszego Oświadczenia. 

5. Niniejszym przyjmuję na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie 

mogłyby kierować przeciwko Powiatowi Sierpeckiemu z tytułu zgłoszenia zdjęcia do Konkursu, 

jego/ich* autorstwa, publikowania lub jakichkolwiek praw związanych z publikowaniem,                          

w sposób, w zakresie i w czasie podanymi w niniejszym Oświadczeniu, a w razie zgłoszenia  

jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przeciwko Powiatowi Sierpeckiemu zobowiązuję się zwolnić 

ten Powiat od odpowiedzialności wobec wysuwających takie roszczenia osób oraz ponosić wobec 

Powiatu Sierpeckiego odpowiedzialność odszkodowawczą, w razie poniesienia przez ten Powiat 

jakiejkolwiek, związanej z powyższym, szkody. 

6. Oświadczam, w imieniu reprezentowanego przeze mnie dziecka, że przyjmuje ono warunki 

udziału w Konkursie określone w regulaminie, z którego treścią się zapoznałem/łam*. 

 

Data. .......................................    …............................................................                   

    
/czytelny podpis osoby składającej niniejsze oświadczenie/

 

* niepotrzebne skreślić 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiat Sierpecki moich oraz reprezentowanego przeze 

mnie Dziecka danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781).  

Przedstawienie Organizatorowi Konkursu niniejszego Oświadczenia wraz ze zdjęciem jest 

równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

 

 

 

Data. .......................................    …............................................................                   

    
/czytelny podpis osoby składającej niniejsze oświadczenie/

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu z siedzibą przy                             

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, tel. 24 275 91 01, fax 24 275 91 00 wew. 144, email: starosta@powiat.sierpc.pl, 

reprezentowane przez Starostę. 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Dołhun. Kontakt do Inspektora Ochrony 

Danych:iod@powiat.sierpc.pllub listownie: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc. 
 

3.Celem przetwarzania Pani/Pana danychosobowych/danych osobowych dziecka jest udział dziecka w   
Konkursie Fotograficznym pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki: art. 6 ust 1 lit. c, rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w skrócie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 

6 ust 1 lit. „a”  w skrócie poprzez wyrażenie „zgody” przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych w celu 

określonym w pkt 3. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3,                      

dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z Jednolitym Rzeczowym                        

Wykazem Akt. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie 

będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 
 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. 
 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu czyli udziału dziecka w Konkursie 

Fotograficznym pn.: „Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego”. 
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