Regulamin Konkursu Czytelniczo - Fotograficznego „MÓJ KSIĄŻKOWY BOHATER”
1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie
Ul. Szkolna 6, 42-233 Mykanów, Tel: 34 328 02 52, www.spczarny.pl
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie wrażliwości artystycznej, podnoszenie
kultury czytelniczej uczniów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
4. Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz patronatem Wójta Gminy Mykanów.
5. Patronat medialny nad konkursem objął MykaNews.
6. Obróbka zdjęć nadesłanych na konkurs może polegać jedynie na kadrowaniu,
rozjaśnianiu,
przyciemnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, zamiany zdjęcia na czarnobiałe.
Niedopuszczalny jest fotomontaż.
5. Zdjęcia na konkurs należy przesyłać pocztą na adres organizatora z dopiskiem „KONKURS
FOTOGRAFICZNY”. Prace można także dostarczyć osobiście do organizatora.
6. Zdjęcia do konkursu należy dostarczyć do dnia 26 kwietnia 2019 r.
7. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 2 zdjęcia.
8. Wymagania techniczne fotografii nadsyłanych drogą pocztową:
Zdjęcia powinny być w formacie 15x21cm lub większe.
9. Każde zdjęcie wysłane przez jednego autora musi zawierać tę samą nazwę oznaczoną kolejnym
numerem, np. autor01, autor02. Prace mają być opatrzone z tyłu także tytułem zdjęcia.
10. Do prac proszę załączyć kwestionariusz zgłoszeniowy, zawierający: Tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, wiek autora, szkołę do której uczęszcza autor oraz adres e- mail szkoły.
11. Każdy Uczestnik, którego zdjęcia zostaną nagrodzone otrzyma do organizatora wiadomość
e-mail z informacją.
12. Uczestnicy mogą brać udział w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV – VIII.
13. Nagrody:
Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie do tego powołane Jury.
Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć, organizatorzy wyłonią I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy. Przewidywana łączna pula nagród to
1000zł. Wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe, Wójt Gminy Mykanów oraz Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10.05.2019r w Szkole Podstawowej w Czarnym
Lesie. Osoby nagrodzone o szczegółach zostaną poinformowane telefonicznie. Nieodebranie
nagrody z końcem roku szkolnego wiąże się z jej utratą.
Postanowienia końcowe.
Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęć przez organizatora.
Prace przechodzą na rzecz organizatorów.
Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji
zgłoszonej pracy.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.spczarny.pl oraz w wersji
papierowej w siedzibie organizatora.
Udział w konkursie uwarunkowany jest dołączeniem do wymaganej dokumentacji podpisanej
przez rodzica lub opiekuna prawnego w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osoby fizycznej:
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO — w związku z pozyskiwaniem od
Uczestnika będącego osobą fizyczną danych osobowych, podaje się następujące informacje:
 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w
Czarnym Lesie, ul. Szkolna 6, 42-233 Mykanów, e-mail: spczarnysekretariat@o2.pl
 Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), czyli
wyrażonej zgody, w celu przeprowadzenia konkursu pod tytułem „Mój książkowy
bohater”
 Osobami przetwarzającymi dane osobowe Uczestnika będą: członkowie Komisji
Konkursowej oraz upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej w Czarnym Lesie
 Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na czas organizacji konkursu, nie dłużej
niż do końca czerwca 2019r.
 Uczestnik uprawniony jest do:
- uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego
dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich na
zasadach określonych w RODO
- uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów
przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
- Uczestnik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących
go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte
w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
państwa członkowskiego, któremu podlega administrator — z zastrzeżeniem wyłączeń
dla tego prawa wynikających z art. 17 ust. 3 RODO;
- Uczestnik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych
- Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym
przystąpienia i uczestnictwa w konkursie.
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OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

(numer telefonu)
Oświadczam, że:

1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Mój bohater książkowy”
2. Organizowanego przez Szkołę Podstawową im. J. Kochanowskiego w Czarnym Lesie oraz
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w regulaminie konkursu i
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w konkursie.
.
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego
dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa, nr.
telefonu — na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(Dz.U.UE.L.2016.119.1)
4. Wyrażam również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora
oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.
6. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.
7. Zapoznałem/łam się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych
osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe
warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

___________________________
(data, miejscowość)

___________________________
(podpis rodzica/opiekuna)
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