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Konkurs fotograficzny
„Moje cztery pory roku”
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Moje cztery pory roku” zwanego dalej „Konkursem”
jest Liceum Ogólnokształcące im Powstańców Śląskich w Radzionkowie, plac Jana Pawła II 8,
41-922 Radzionków. Przedstawicielem organizatora i osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu jest
nauczyciel geografii Jan Zamora - oba podmioty zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest:
a) promowanie walorów przyrodniczych Polski, regionu i miasta
b) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przyrodą własnego regionu,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii,
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3. Przedmiotem Konkursu są 4 fotografie wybranego „obiektu” wykonane w czterech porach roku
wykonane na terytorium Polski (najlepiej na terenie Radzionkowa lub szerzej województwa śląskiego)
przez uczniów LO im Powstańców Śląskich w Radzionkowie oraz mieszkańców Radzionkowa.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody, flory, fauny,
oraz krajobrazów ze szczególnym uwzględnieniem obszaru swojej „małej ojczyzny”
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej LO im Powstańców
Śląskich w Radzionkowie
6. Wystawa nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 roku w Auli szkoły
lub w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie - miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia. Każde zdjęcie do jednej kategorii:
wiosna, lato, jesień, zima. Potwierdzenie przyjęcia do udziału w konkursie nastąpi w momencie
przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z pierwszym zdjęciem do pierwszego dnia zimy czyli środy
22 grudnia 2021 roku. Po tym terminie nie będzie można przystąpić do konkursu.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im Powstańców Śląskich
w Radzionkowie, plac Jana Pawła II 8, 41-922 Radzionków oraz mieszkańcy Radzionkowa.
4. Terminarz:
a) przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od ogłoszenia konkursu do 23 czerwca 2022
b) powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: termin zostanie ustalony do 22 grudnia 2021 roku
c) wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac 24 -25 czerwca 2022 roku
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo)!
6. Formularz rejestracyjny wraz z Fotografiami należy nadesłać w formie elektronicznej na adres
mailowy: moje4poryroku@gmail.com W temacie wiadomości należy wpisać:
„Konkurs Fotograficzny Moje cztery pory roku”
7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
i nr 2 w przypadku niepełnoletnich uczestników.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:
Imię, Nazwisko, Kategoria _Tytuł-zdjęcia zdjęcie 1,2,3,4.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400
pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
12. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się czytelny – umożliwiający identyfikację wizerunek
osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby
znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
13. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego
regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. W pierwszej kolejności ocenie
podlegać będzie cały zestaw wiosna, lato, jesień, zima. Możliwe jest również wyłonienie zwycięzców z
autorów pojedynczych zdjęć – osobno każda pora roku.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
1. Zwycięskie prace konkursowe - miejsca od 1 do 3 oraz wyróżnienie – ich autorzy otrzymają nagrody
a prace zostaną wyeksponowane w Auli szkoły lub w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie.
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej
kategorii, jak również do innego nagrodzenia Uczestników Konkursu
zgodnie z pkt. 2 i 3 działu JURY niniejszego regulaminu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie,
mediach i Internecie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2.Nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu sprawuje przedstawiciel organizatora,
nauczyciel geografii Jan Zamora
3. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii i nie są
obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie WWW organizatora oraz w serwisie społecznościowym
www.fb.com w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
oraz opublikowanie zdjęć na wystawie w Auli szkoły lub w Centrum Kultury Karolinka
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
5. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
6. Organizator zapewnia że zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia
udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 11 października 2021 roku.
9. Konkurs rozpoczyna się 11 października 2021 roku.
10. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Załącznik nr 1
FORMULARZ REJESTRACYJNY UCZESTNIKA I PRAC
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „MOJE CZTERY PORY ROKU”

Imię i nazwisko

Klasa / adres
zamieszkania
uczestnika*

Adres e-mail

Numer telefonu

Lp

Nazwa/tytuł fotografii

Miejsce i data
wykonania fotografii

Kategoria

1

2

3

4

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie
oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają
zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych
Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem
byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko
Organizatorowi Konkursu.
2. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
Regulaminie Konkursu Fotograficznego „Moje cztery pory roku”.
3. Wyrażam zgodę (tak/nie)* na wykorzystanie przez organizatora Konkursu mojego wizerunku oraz
przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu, publikowania
jego wyników oraz publikowania informacji o laureatach na stronie internetowej organizatora oraz na
profilu Facebook organizatora.
4. Wyrażam zgodę (tak/nie)* na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej przeze mnie pracy konkursowej
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, (w razie

wygranej lub otrzymaniu wyróżnienia) na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na profilu
Facebook organizatora.
5. Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
* zaznaczyć właściwe
………………………………………………………………………………….
data i podpis autora
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych uczestników Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców
Śląskich w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II 8. W celu skontaktowania się z Organizatorem, uczestnik
może zadzwonić na numer tel. 32 286 62 51 lub napisać na adres e-mail: liceum@liceum.radzionkow.pl
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: inspektor1@odocn.pl. lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego
„Moje cztery pory roku”, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
internetowej oraz profilu społecznościowym Facebook, prezentowania prac na wystawie w Auli
organizatora / w Centrum Kultury Karolinka na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z
art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a
także podmioty realizujące obsługę informatyczną hostingu strony internetowej i poczty elektronicznej
szkoły oraz w związku z publikacją na profilu społecznościowym szkoły Facebook Ireland Limited (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).
5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie związanym z organizacją konkursu fotograficznego lub
do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
zorganizowania Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w
każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
przepisy RODO.

UWAGA! Załącznik nr 2 W przypadku osób niepełnoletnich zgłaszających chęć udziału w konkursie
oprócz powyższych wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział oraz publikację zdjęć,
danych osobowych i wizerunku autora do celów związanych z przebiegiem konkursu oraz wystawą prac
po jego zakończeniu.

Załącznik nr 2
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM „MOJE CZTERY PORY ROKU”
Ja niżej podpisana/ny……………………………..….……………….……. Oświadczam że jest mi
znany regulamin konkursu „Moje cztery pory roku” akceptuję jego treść oraz: 1. Wyrażam zgodę na
udział mojego dziecka ……………………………………………………... w konkursie
fotograficznym” Moje cztery pory roku” organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im
Powstańców Śląskich w Radzionkowie, plac Jana Pawła II 8, 41-922 Radzionków.
2. Wyrażam zgodę (tak/nie)* na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka
oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w celach wynikających z organizacji konkursu, publikowania jego wyników oraz informacji o
laureatach na stronie internetowej organizatora oraz na profilu Facebook organizatora.
3. Wyrażam zgodę (tak/nie)* na nieodpłatne publikowanie zgłoszonej przez moje dziecko pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych,
(w razie wygranej lub otrzymaniu wyróżnienia) na stronie internetowej organizatora konkursu oraz na
profilu Facebook organizatora.
4. Oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany
o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
* zaznaczyć właściwe
…………………. …………………………..………………………...
Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
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