
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Naturalne i zdewastowane miejsca gminy Mosina” 

 

ORGANIZATORZY:  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie  

Urząd Miejski w Mosinie  

TEMATYKA: 

„Naturalne i zdewastowane miejsca gminy Mosina” 

ADRESACI: 

Uczniowie obecnych klas IV-VI szkół podstawowych   

 

CELE KONKURSU: 

 Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do 

ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących 

ochrony środowiska. 

 Wdrożenie uczniów do zdrowej rywalizacji. 

 Pogłębienie wiedzy ekologicznej 

ZADANIE KONKURSOWE: 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 2 fotografii: jednej - miejsca naturalnego, 

drugiej - zdewastowanego na terenie gminy Mosina. Praca  musi  zawierać informację 

o miejscu wykonania fotografii oraz komentarz dotyczący zestawienia ze sobą akurat takich 

miejsc. 

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC:  

 do godz. 10.00 dnia 14 września 2018 r. 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

 22 września 2018 r. 

WARUNKI KONKURSU:  
 
Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace. 

Prace muszą być autorskie, zgodne z tematem i opisane. 

Do zdjęć  należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, imię 

i nazwisko nauczyciela. (ZAŁĄCZNIK NR 2). 

 

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 

w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG). Do pracy należy 



dołączyć oświadczenie o prawach autorskich oraz zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

 

Organizator przewiduje następujące nagrody: 

 

za zajęcie I, II i III miejsca – Powerbank 10000mAh 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

-Udział w konkursie jest bezpłatny.  

-Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. Jury dokonuje oceny prac, 

biorąc po uwagę m.in. jakość nadesłanych fotografii i oryginalność uwiecznionych na nich 

ekologicznych rozwiązań, których istotę przedstawia kilkuzdaniowy opis. 

-Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach 

propagowania idei konkursu. 

-Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest 

równoznaczne z uznaniem regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Naturalne i zdewastowane miejsca gminy Mosina” 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

 zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie 

jego warunki; 

 jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 

prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich; 

 nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

 uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz.1000). 

 

 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 



W związku z obowiązywaniem od dnia 25.05.2018 r. nowych przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o podpisanie również 

poniższego oświadczenia: 

 

Mosina, dnia ………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY  
NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………… 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie na stronie internetowej szkoły www  

http://sp2mosina.edu.pl/, www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-w-Mosinie,  oraz  

w czasopiśmie Głos Gimnazjalisty i na gazetce informacyjnej szkoły. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji zdjęć. 

Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz  

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

      ……..……..……………..……………  

data i podpis  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

         Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka ……………………………………………….……………………… 

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie.  

      ……..……..……………..……………  

data i podpis  

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1) 
zostałam(em) poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 
 ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina, e-mail: sekretariat@sp2mosina.edu.pl 
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Czapski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-
dane.eu                                            
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych 
osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź 
 w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym 
przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie  
3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

http://sp2mosina.edu.pl/
http://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-w-Mosinie


7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. 
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.    
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z 
przepisów prawa. 
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego 
przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa 
do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
sprzeciwu lub wycofania zgody. 
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

            

             ……..……..……………..……………  

data i podpis  

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia …………………………………………………………………… 

3. Tytuł pracy …………………………………………………………………… 

4. Adres i nazwa szkoły………………………………………………………….. 

5. Telefon szkoły…………………………………………………………………. 

6. Mail szkoły…………………………………………………………………….. 

7. Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………… 


