Regulamin konkursu fotograficznego
§ 1.
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 1 zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a) pokaż plusy twojego Erasmusa+ – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw to, co twoim zdaniem
zyskałeś podczas udziału w projekcie;
b) najlepsze wspomnienie z wyjazdu – za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swoje najpiękniejsze
wspomnienie z wyjazdu i udziału w projekcie Erasmus+;
3. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najciekawszych zdjęć prezentujących działania
projektowe w ramach programu Erasmus+,
§ 2.
Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół nr 1, którzy uczestniczyli w dowolnym projekcie
programu Erasmus+.
2. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia w każdej kategorii.
§ 3.
Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest autorskie zdjęcie przedstawiające wydarzenie lub relację z działań
projektowych.
2. Każde opublikowane zdjęcie powinno zawierać krótki opis tematyki projektu oraz samego zdjęcia.
3. Zasady i techniczne wymagania dotyczące zdjęć: zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg i mieć
rozdzielczość nie mniejszą niż 2 MB (megabajty).
4. Zgłoszenie do konkursu następuje przez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie szkoły
www.zs1sanok.pl lub w bibliotece szkolnej oraz dostarczenie w wersji elektronicznej zdjęcia wraz
z opisem do biblioteki szkolnej do dnia 1 marca 2020 r.
§ 4.
Ocena formalna i merytoryczna
1. Ocenę formalną zgłoszeń do konkursu przeprowadza Organizator.
2. Ocenę merytoryczną zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadzi komisja złożona
z uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1.
3. Zdjęcia zostaną opublikowane na profilu FB szkoły i każdy będzie mógł wybrać najlepsze jego zdaniem
zdjęcie poprzez polubienie danego zdjęcia.
4. Dodatkowa ilość punktów zostanie naliczona na podstawie polubieni („lajków”) zdobytych pod
opublikowanym na szkolnym FB zdjęciem.
5. Prace konkursowe oceniane są w kategoriach wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu
według następujących kryteriów:
a) interpretacja i nawiązanie do tematu projektu;
b) adekwatność zdjęcia do kategorii konkursowej;
c) jakość wykonania, pomysłowość i atrakcyjność zdjęcia.
§ 5.
Laureaci konkursu i nagrody
1. Dla wszystkich laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe takie jak: powerbank (2000
mAh), głośnik JBL GO, czytnik różnych typów kart pamięci, smart opaska, dual drive.
2. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana do dnia 15 marca.

§ 6.
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z zapisami RODO dla
potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
b) wykorzystywanie wizerunku w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych
Konkursu.
3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
g) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa
5. Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych zabezpieczenie powierzonych danych osobowych.
Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu
i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
6. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także
w mediach) o wynikach konkursu.
8. Uczestnik konkursu przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych,
występujących w konkursie z ramienia Uczestnika, na przetwarzanie ich danych osobowych, w postaci:
imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania (korespondencyjnego), numeru
telefonu oraz wizerunku (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora konkursu w
sposób niezakłócony i kompletny. Uczestnik konkursu przystępując do niego potwierdza, że
przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzający jest niezbędne
przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika (działającego na rzecz osób, których dotyczą
dane osobowe), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w konkursie.
9. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji
konkursu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do jego realizacji. Uczestnik może wycofać
przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może
w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
10. Na żądanie Organizatora Uczestnik okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na
dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych występujących z ramienia Uczestnika

w
konkursie.
Organizator ponadto jest
zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić
wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć
wpływ na dalszy udział Uczestnika w konkursie (jego wykluczenie), z przyczyn nieleżących po stronie
Organizatora.
11. Uczestnik konkursu oświadcza, że wszystkie opublikowane przez niego treści na stronie internetowej
konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr osobistych, a także, że uzyskał
wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił na zdjęciach na wykorzystanie ich
wizerunku

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Imię i nazwisko
Klasa
Kategoria konkursowa
Tytuł zdjęcia
Opis zdjęcia

Tytuł i opis projektu, którego
zdjęcie dotyczy

Oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem
Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych
osobowych i publikację
wizerunku.

