REGULAMIN Konkursu Fotografi dla Dzieci i Młodzieży
KAPLICZKI W WOLI BATORSKIEJ –
– 80 lat parafi, 100 lat niepodległości
I.

PRZEPISY OGÓLNE

1.1. Organizatorem I Konkursu Fotografcznego „Kapliczki w Woli Batorskiej – 80 lat paraf, 100 lat
niepodległości” jest Parafa rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej we
współpracy ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej.
1.2.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnianie wartości patriotycznych i religijnych wśród dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie i popularyzacja fotografi jako dziedziny sztuki,
- propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
- rozwijanie u młodzieży umiejętności dokumentowania otoczenia, w którym żyjemy.
1.3.

W konkursie może brać udział każdy, który zajmuje się fotografą amatorsko. Konkurs
przeprowadzany jest w trzech kategoriach: dla uczniów szkoły podstawowej, III kl. gimnazjum i szół
ponadgimnazjalnych.
1.4.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
II.

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

I.1. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografi. Kapliczki umieszczone na fotografach muszą
pochodzić z terenu parafi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Batorskiej. Dopuszcza się nadsyłanie
tylko własnych prac fotografcznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania
zdjęć jest dowolna, przy czym fotografe powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji grafcznej będą
odrzucane. Dopuszcza się:
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki grafcznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografi (kolaże i fotomontaże).
I.2. Dopuszcza się serie fotografczne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które
traktowane będą jako jedna praca.
I.3.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

I.4.

Fotografe należy dostarczyć do siedziby Parafi do dnia 31 października br.

I.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości
technicznej.
I.6. Fotografe zostają nadesłane w formacie: dowolonym od 10 na 15 cm do formatu A3
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I.7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy oraz kategorię wiekową
(drukowanymi literami).
I.8.

Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW
KONKURSU (w załączniku):
Działając na podstawie art. 13 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 – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Woli Batorskiej (Wola Batorska 3, 32-007 Zabierzów Bocheński)
2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo
wniesienia skargi,
4. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w kwestionariuszu oraz wizerunek przetwarzane będą w celu
realizacji konkursu, jego promocji i informacjami o nom na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a.
i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO),
5. Odbiorcami danych osobowych lub/i uczestników konkursu będą podmioty, poprzez które zostaną
upowszechnione wyniki konkursu.
6. Dane osobowe uczetników konkursu przechowywane będą w czasie koniecznym do rozstrzygnięcia oraz do
upowszechnienia wyników konkursu
7. Rodzice niepełnoletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnicy posiadają prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę
ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
8. W związku z dobrowolnością podania danych osobowych konieczny do realizacji konkursu brak wyrażenia
zgody skutkować może brakiem możliwości udziału w konkursie.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
I.9. Fotografe nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani
dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe
prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia
w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne
naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik
będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej Fotografi i poniesie wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
I.10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifkowania prac nie spełniających wymienionych
wyżej wymogów.
I.11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifkowanych jak również z
niego wyłączonych.
III.

TERMINARZ

I.12. Termin nadsyłania prac mija dnia 31 października 2018 roku.
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I.13. Fotografe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
I.14. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury).
I.15. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 7 listopada 2018. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega
weryfkacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
I.16. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora.
I.17. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach parafalnej i szkolnej.
I.18. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wystawą najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie się w czasie
uriczystostych obchodów 80 lecia Parafaia MBNP w Woli Batorskiej planowanych na grudzień br.
IV.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I.19. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej.
I.20. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe.

V.

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH

I.21. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem
i nazwiskiem autora) na stronie szkolnego portalch internetowych: http://parafawolabatorska.pl;
http://www.niepolomice.eu/szkolawb a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs.
I.22. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
I.23. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego
regulaminu.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs Fotografi Dla Dzieci i Młodzieży

KAPLICZKI W WOLI BATORSKIEJ –
– 80 lat parafi, 100 lat niepodległości
Imię i nazwisko ......................................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Nazwa i adres szkoły .............................................................................................................
(wypełnić obowiązkowo)

Data urodzenia ...........................................
(wypełnić obowiązkowo)

Lp
.

Tytuł pracy

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa
autorskie.
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora „Konkursu
Fotografcznego dla Dzieci i Młodzieży” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie
prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn.
zmianami)."
....................................................
podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU
Działając na podstawie art. 13 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 – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych uczestników konkursu jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Woli Batorskiej (Wola Batorska 3, 32-007 Zabierzów Bocheński)
2. Administrator nie wyznaczył przedstawiciela,
3. Organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo
wniesienia skargi,
4. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w kwestionariuszu oraz wizerunek przetwarzane będą w celu
realizacji konkursu, jego promocji i informacjami o nom na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a.
i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO),
5. Odbiorcami danych osobowych lub/i uczestników konkursu będą podmioty, poprzez które zostaną
upowszechnione wyniki konkursu.
6. Dane osobowe uczetników konkursu przechowywane będą w czasie koniecznym do rozstrzygnięcia oraz do
upowszechnienia wyników konkursu
7. Rodzice niepełnoletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnicy posiadają prawo żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę
ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
8. W związku z dobrowolnością podania danych osobowych konieczny do realizacji konkursu brak wyrażenia
zgody skutkować może brakiem możliwości udziału w konkursie.
9. Dane osobowe uczestników konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

WOLA BATORSKA, dnia_____________________

__________________________
podpis matki
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______________________
podpis ojca

