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Regulamin 

 IX edycji  Konkursu Fotograficznego 

„ DZIADKOWIE I WNUKI - HISTORIA ZAKLĘTA Z FOTOGRAFII” 

1. ORGANIZATOR KONKURSU: 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa” z 

siedzibą  w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. 

2. CELE KONKURSU: 

Celem konkursu jest: 
 

– promowanie relacji międzypokoleniowych, 

– wzmacnianie relacji między dziadkami i wnukami, 

– pobudzanie akceptacji społecznej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 

– próba nauki wspólnego sposobu spędzania czasu wolnego, 

– prezentacja talentów i hobby dzieci i  młodzieży.   

 

3. UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. III- V, VI-VIII szkół podstawowych  z  Powiatu Sierpeckiego. 

 

4. TERMINARZ: 
 

Termin nadsyłania prac mija 30.11.2021  roku. Fotografię z kartą zgłoszeniową należy nadsyłać na adres 

poczty elektronicznej  e-mail wspolnasprawaszczutowo@gmail.com                                                                                            

Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. W konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, 

II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie lub  drogą e-mail.    

                             Ogłoszenie wyników  odbędzie się w dniu 06.12.2021 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

Każda zgłoszona do konkursu  fotografia  powinna być  podpisana : 

- imię i nazwisko autora 

- klasa 

- nazwa szkoły. 
 

Każdy uczestnik może zgłosić  nie więcej niż 2  fotografie w  formie elektronicznej. 

                                     

6. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH: 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora 

konkursu wykonanych prac fotograficznych uczestników bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Uczestnik udziela 

licencji do korzystania ze swojej pracy na następujących polach eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką (w tym wprowadzenie do pamięci komputera), 

b. publiczne wystawianie pracy, 
c. rozpowszechnianie w mediach zewnętrznych (strona internetowa, Facebook, gazety regionalne itp.) oraz w mediach 

wewnętrznych (kroniki, publikacje, pisma itp.) 
 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 
Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie fotograficznym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celu związanym z organizacją i realizacją Konkursu. 



Zgoda została wyrażona zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia 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 (RODO). Powyższa zgoda została 

wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO i w każdej chwili może zostać cofnięta. Jednocześnie Organizator 

Konkursu informuje, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu w tym wizerunku oraz danych osobowych 

rodziców/opiekunów prawnych dziecka zgłoszonego do konkursu, jest  Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa”  z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej  Szczutowie  ul. 3 Maja 116, 09-

227 Szczutowo, tel. nr 24 /276 74 74 
2. Cel przetwarzania danych osobowych: 

*organizacja i promocja  konkursu fotograficznego pn.„Dziadkowie i wnuki – historia zaklęta w fotografii”. 
3. Wymienione dane osobowe w ppkt 1 będą przetwarzane na podstawie przesłanek: 

*Art. 6 ust. 1 lit. „a”  „RODO”, a więc w skrócie wyrażenie „zgody” w formie przesłanych i podpisanych załączników 

nr 1, 2, stanowiących integralną część regulaminu. 

4. Odbiorcą danych osobowych wymienionych w ppkt 1 mogą być : 

* podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

* dostawcy oprogramowania użytkowego oraz usług informatycznych. 

5. Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt  3 tj. na czas trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. 
6. Dane określone w pkt 1, nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych i profilowaniu. 

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do 

ich przetwarzania. 

8.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.Podanie danych osobowych dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości 

podjęcia działań związanych z prawidłową organizacją konkursu. 
 

8. KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Sprawa” z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w 

Szczutowie  ul. 3 Maja 116;  09-227 Szczutowo;   
tel. 24/276-74-74 

osoby odpowiedzialne: 

1. Agnieszka Minc – Prezes Stowarzyszenia 
 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie ! 
 


