
                                                                           

     
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej   

w Henrykowie  „SIKORKA’” 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA ZIĘBICKIEGO” 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół  Szkoły Podstawowej                                                                                                                                               

im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „SIKORKA”.  

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „W poszukiwaniu historii Ziębic- 700 lat 

Księstwa Ziębickiego” , współfinansowanego przez Gminę Ziębice. 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z historią regionu, szczególnie 

Księstwa Ziębickiego. 

2. Ponadto celem konkursu jest: 

 zachęcanie do poznawania historii gminy Ziębice; 

 odkrywanie miejsc historycznie cennych w gminie Ziębice;  

 przybliżenie postaci księcia Bolka Ziębickiego oraz uporządkowanie wiedzy o stanie 

rycerskim; 

 kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych, 

 przybliżenie zwyczajów panujących w średniowiecznej Polsce, 

 propagowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci i młodzieży 

gminy Ziębice ; 

 ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Ziębice; 

 wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno gminy Ziębice. 

 

 

 

 

 

 



§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie  klas 4-8 uczęszczający do wszystkich szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie gminy Ziębice. 

 

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących gminę Ziębice                 

i jej okolice. 

4. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail . Pracę 

należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię                       

i nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub meilowo (załącznik nr 

1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac 

na stronie internetowej oraz portalu społecznościom Stowarzyszenia- Szkoły Podstawowej im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Ziębicach i w mediach lokalnych. 

 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 

2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 31.10.2022 r.  

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

sph@oswiata-ziebice.pl w tytule podając „ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- 

POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA ZIĘBICKIEGO” - konkurs fotograficzny 

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 

§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Do dnia  14 listopada  2022r. organizator przekaże do szkół biorących udział w konkursie 

informacje o wynikach  oraz terminie i sposobie przekazania nagród laureatom. 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie oraz opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów konkursu. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Kwestie sporne rozstrzyga prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Szkoły Podstawowej                                                                                                                                               

im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „SIKORKA” . 

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu może wprowadzać w formie pisemnych 

uzupełnień tylko Organizator Główny Konkursu.  

 

Uprzejmie prosimy o terminowe zgłoszenie udziału. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA ZIĘBICKIEGO” 

 

Imię i nazwisko  uczestnika  .............................................................................................. 

Klasa ................................................. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………… 

 

                                                                                

                                                                                                      

 

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

Konkursu Fotograficznego 

„ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA ZIĘBICKIEGO” 

 

W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze 

zm.), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie. Dane osobowe są 

przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w granicach obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu 

fotograficznego: „ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA 

ZIĘBICKIEGO” jest  Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego  ul. Polna 9,  

57-210 Henryków, e-mail: sph@oswiata-ziebice.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych można 

skontaktować się poprzez adres e-mail:    iiod@gceis.pl :  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu 

o załącznik  do Regulaminu - w konkursie fotograficznym,  art. 6 ust. 1 lit c RODO,                        

w związku z art. 51 ust.1 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019 ze zm.).  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być 

udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą 

przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania , lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach . W związku                                     

z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie 

danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów przysługuje 

prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): a) dostępu do treści 

danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);                       

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych 

mailto:sph@oswiata-ziebice.pl
mailto:iiod@gceis.pl


(zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do 

wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Henrykowie danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych 

opiekunów narusza przepisy RODO przysługuje uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, 

imienia, nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły do której uczestnik uczęszcza jest 

dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w konkursie. Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny . Powyższe zgody mogą być 

w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

8. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą 

przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie 

profilowania. 

Podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 

 …………………….. ..…….………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

 Zapoznała/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą Konkursu Fotograficznego                                

„ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA 

ZIĘBICKIEGO”, regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka………………………………………………………… (imię                   

i nazwisko ucznia)                   do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu 

fotograficznego „ZIĘBICE I OKOLICE W KADRZE- POCZTÓWKA Z KSIĘSTWA 

ZIĘBICKIEGO” w roku szkolnym 2022/2023 .Zakres zgody na publikację wyników                        

i wizerunku obejmuje: prezentację wyników laureatów konkursu oraz wręczenie dyplomów               

i nagród podczas podsumowania konkursu, a także publikację zdjęć  konkursowych                             

i uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. gen. 

Władysława Sikorskiego   w Henrykowie. 

 

Miejscowość i data.......................................... 

 

 

 Podpis rodzica /rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


