
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

pt. „Moja choinka” 
 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE  
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkół Nr 1 
im. C. K. Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik;  
1.2. Konkurs organizowany jest dla młodzieży uczącej się w w/w szkole.  
1.3. Prace Konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatora na potrzeby organizacji 
różnorodnych wydarzeń artystyczno-kulturalno-rozrywkowych.  
1.4. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

1.5. Konkurs rozpoczyna się z dniem 7 grudnia, a kończy z dniem 28 grudnia 2020 roku. 

 

2. KATEGORIA TEMATYCZNA ORAZ CELE KONKURSU  
2.1. Do konkursu można zgłaszać autorskie fotografie prezentujące ubraną/wykonana przez siebie 

choinkę. Sformułowanie „Moja choinka” należy traktować szeroko i nie ograniczać się do 
tradycyjnego spojrzenia na to zagadnienie. Pod uwagę bierze się pomysłowość, niebanalność i 

oryginalność w ubraniu choinki.  
2.2. Ideą konkursu jest zainteresowanie młodzieży kultywowaniem tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia w ramach Międzypokoleniowego Kolędowania.  
2.3 Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej oraz kreatywności i 
wyobraźni twórczej, a także rozpowszechnianie idei fotografowania. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Świdniku. 

3.2. Konkurs odbywać się będzie wyłącznie na stronie internetowej szkoły.  
3.3. Fotografie „Moja choinka”, można przesyłać pocztą elektroniczna na adres: 
artmotyl@gmail.com z podpisem imię i nazwisko, klasa, do 28 grudnia 2020 roku, do godziny 
12:00,  
3.4. Każdy kto przyśle zdjęcie tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i 
udział w konkursie oraz oświadcza, że zdjęcie jest jego autorstwa.  
3.5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu w jednym zgłoszeniu maksymalnie 1 fotografię.  
3.6. Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, 
znaki wodne, podpisy.  
3.7. Wyklucza się współautorstwo prac (jedna praca może mieć tylko jednego autora).  
3.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym nie 
ograniczone prawa osobiste do fotografii.  
3.9. Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób 
widniejących na fotografiach (jeśli osoby takie występują!), na rozpowszechnianie ich wizerunku, 

w szczególności na późniejsze wykorzystanie przez Organizatora w ramach prowadzonej przez 
niego działalności.  
3.10. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw 

osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności 

przemysłowej, w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby 

którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich 

roszczeń, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej 

odpowiedzialności w tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z 

obowiązującym prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób 

trzecich, o których mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 

Organizatorowi kwotę odpowiadającą tym roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi 

związane i wydatki łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). 
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3.11. Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje fotografie, tym samym oświadcza, iż akceptuje 
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie! 

 

4. OCENA FOTOGRAFII W KONKURSIE  
4.1 Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 31 grudnia 2020 roku. 

Kryterium wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom Nagród jest 

oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne w sposobie ubrania lub wykonania choinki 
bożonarodzeniowej, przedstawionej na fotografii zgłoszonej do Konkursu. 

 

5. NAGRODY 

5.1.  Najpiękniejsze  choinki/  prace  fotograficzne  zostaną  uhonorowane  nagrodami  rzeczowymi. 

Organizator ustala limit przyznanych nagród rzeczowych. 

I nagroda bon upominkowy o wartości 100zł  
II nagroda bon upominkowy o wartości 50zł 
III nagroda bon upominkowy o wartości 50zł 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
6.1 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 

(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Cypriana 

Kamila Norwida w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik, tel. 81 751-23-94, e-

mail: sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach  

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

lukasz.kalinowski@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora mogą kontaktować się 

Uczestnicy Konkursu. 

3) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu  realizacji zadań 

statutowych szkoły jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe. 

4) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji zgodnie z ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 

przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody. 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
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osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych w związku z ciążącym na 

Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. 

9) Dane Uczestników Konkursu mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, usługodawcom 

wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu 

księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

10) Prace Uczestników Konkursu zostaną opublikowane na profilu portalu Facebook Zespołu 

Szkół Nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku i jego stronie internetowej.  

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
7.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł 
zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.  
7.2. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w 
Konkursie.  
7.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 grudnia 2020 r. 


