
 
ZGŁOSZENIA DO: 30.04.2019r.

1. Ukaż piękno polskiej wsi!

2. Sfotografuj!

3. Wygraj cenne nagrody!

REGULAMIN I ZASADY KONKURSU DOSTĘPNE

 POD ADRESEM www.zst.itl.pl
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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU                                                    
FOTOGRAFICZNEGO – VI edycja 

„Wieś kolorami malowana” 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne. 

 
1. Tematem  konkursu jest ukazanie piękna polskiej wsi – krajobrazy,  mieszkańców  

i ich pracę, miejscową tradycję.  
2. Zdjęcia wykorzystane będą jako promocja Szkoły Podstawowej w Trzcianie oraz 

powiatu rzeszowskiego. 
3. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa w Trzcianie  

i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, zwane dalej Współorganizatorami. 
4. Patronat honorowy - Starosta Powiatu Rzeszowskiego. 
5. Konkurs znajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty i może być wymieniony na 
świadectwie ukończenia szkoły. 

 
§ 2 

Uczestnicy konkursu. 
 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz  
III  gimnazjum powiatu rzeszowskiego.  

2. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych  
w organizację konkursu. 

 
§ 3 

Zasady udziału w konkursie. 
 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.   
2. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko 

własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. 
Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 
filtrów itp.;  
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  
Nie będą akceptowane prace:  
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
graficznej;  
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

a. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 
3. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych 

na papierze fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30 a także oryginały zdjęć 
na płycie CD. 
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4. Fotografie  powinny  być  wykonane  samodzielnie, muszą  być  pracami  
autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.  

5. Każde zdjęcie powinno zostać opisane na odwrocie: imieniem  
i nazwiskiem autora, tytułem i miejscem jego wykonania oraz adresem autora 
/nazwą szkoły/. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Każde 
ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim 
opisem. 

6. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 
dyskwalifikowane. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty  zgłoszenia  do 
konkursu” Formularz karty i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej  
Współorganizatora: www.zst.itl.pl/ (mogą być też na pozostałych stronach 
współorganizatorów). 

8.  Karta zgłoszenia i oświadczenia powinny być w jednej kopercie ze zdjęciami. Nie 
będą brane pod uwagę prace bez dołączonych załączników.  

9. Uczestnik konkursu (lub jego ustawowy przedstawiciel) ma obowiązek złożyć 
oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych uczestnika w celu 
wyłonienia zwycięzcy  i przyznania nagrody.  

10. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 
imienia  i  nazwiska  oraz  pracy na stronach WWW Współorganizatorów oraz 
jednostek współpracujących. Współorganizatorzy podkreślają, że nadesłane dane 
osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu. 

11.  Uczestnik wysyłając fotografię lub fotografie oświadcza na piśmie, że fotografie 
zgłoszone na Konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym  
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.  

 
§ 4 

Miejsce i termin nadsyłania prac. 
 

1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres Współorganizatora Konkursu: Szkoła 
Podstawowa w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168 lub dostarczyć osobiście pod 
wskazany wcześniej adres w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS 
FOTOGRAFICZNY”.  

2. Termin  składania  prac  upływa  z  dniem  30.04.2019r.  Liczy  się  data stempla  
pocztowego. 

3. Wyniki  zostaną  opublikowane w terminie do 30 dni od upływu terminu składania 
prac na stronach internetowych Współorganizatorów. Jednocześnie laureaci zostaną 
powiadomieni o wynikach – protokoły zostaną przesłane e-mailem na adres szkoły.  

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub 
zniszczenia źle zabezpieczonych prac.  

 
§ 5 

Jury. 
 

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Współorganizatorów konkursu  
w liczbie 3- 4 osób, które wyłoni Laureatów.  
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2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo 
odwołania.  

§ 6 
Nagrody i wyróżnienia. 

 
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac.  
2. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
3. Nagrodzeni uczniowie zostaną poinformowani drogą e-mailową o terminie i miejscu 

wręczenia nagród.       
4. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  nie  przyznania  nagród  

w związku z niskim poziomem prac.   
5. Jury ma prawo podjęcia decyzji co do przyznania nagród z zachowaniem  zasady 

rozdysponowania całej ich puli. 
 

§ 7 
Prawa autorskie. 

 
1. Przesłane prace przechodzą na własność Współorganizatorów.   
2. Współorganizatorzy zastrzegają sobie  prawo  publikowania i reprodukowania  prac 

konkursowych bez wypłacenia honorariów autorskich.  
3. Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego prezentowania  

i publikacji fotografii konkursowych w celach promocyjnych  w prasie, telewizji, na 
stronach internetowych Współorganizatorów, wernisażach pokonkursowych oraz  
w innych wydawnictwach informacyjno-promocyjnych Powiatu Rzeszowskiego. 

4. Fotografie, które będą wykorzystywane do promocji Powiatu będą wskazywały ich 
autorów. Z tego tytułu Współorganizatorzy nie ponoszą żadnej  odpowiedzialności 
prawnej, a w razie skierowania przeciwko Współorganizatorom roszczenia przez 
osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu 
zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 
wykonanych fotografii.  

 
§ 8 

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku  

z organizacją i realizacją konkursu są: 
- Szkoła Podstawowa w Trzcianie, 36-071 Trzciana 168 
- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7, 35 - 959 Rzeszów  
Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem 
Szkoła Podstawowa w Trzcienie e-mail: iod-kontakt@zst.itl.pl 

2. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia oraz dane podane 
w oświadczeniu, będą przetwarzane w celach określonych w regulaminie Konkursu, 
w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny zdjęć, sporządzenia protokołu, 
dyplomów, statuetek oraz (wręczenia nagród) wypłaty nagród Laureatom, na 
podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

3. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających  
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z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego - nie dłużej niż  
5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs). 

4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji 
Konkursowej, zdjęciach i materiałach filmowych dokumentujących przebieg 
i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach okolicznościowych oraz nadesłane 
prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą przechowywane wieczyście 
zgodnie z przepisami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia 
danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje 
jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 
18 RODO, 

7. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów 
danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów 
internetowych, podmioty świadczące usługi wykonania statuetek, druku 
folderów/katalogów okolicznościowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz 
Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się 
Konkurs). 

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 
osobowych. 

9. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym 
z odrębnych przepisów. 

10. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Organizator  zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub  przedłużenia  Konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

2. Osoby, które nie spełnią  któregokolwiek z wymogów określonych   
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 
automatycznie wyłączone z Konkursu.   

3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne  z  akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu.   

4. Dodatkowych  informacji  udziela Agnieszka Szumilas - tel. 17 8514094 
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KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„WIEŚ KOLORAMI MALOWANA” 

 
Dane uczestnika konkursu: 

1. Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 
2. Numer telefonu…………………………………………………………………………. 
3. Adres e-mail…………………………………………………………………………….. 
 

Dane szkoły: 
1. Pełna nazwa i adres kontaktowy szkoły/placówki oświatowej: 

 
………………………………………………………………………………………………..…. 

 
2. Telefon kontaktowy i adres e-mail ………………………………………………………….……. 
3.  Imię i nazwisko opiekuna ucznia ………………………………………………………………... 

 
Tytuł fotografii/miejsce wykonania: 
1 ………………………………………………………………………………………………………… 
2 ………………………………………………………………………………………………………… 
3 ………………………………………………………………………………………………………… 
4 ………………………………………………………………………………………………………… 
5 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prosimy wypełnić drukowanymi literami 
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OŚWIADCZENIA I ZGODY 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu Fotograficznego „Wieś kolorami malowana”, 
akceptuję jego warunki i zgłaszam swój udział w Konkursie. 

                                                                
………………………………………………….…………..……… 

(data i czytelny podpis uczestnika)* zgoda wymagana 

Oświadczam, że przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. 
Fotografie zgłoszone na Konkurs nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

……………………………..………………………….…………… 
(data i czytelny podpis uczestnika)* zgoda wymagana 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w Karcie Zgłoszenia przez 
Szkołę Podstawową w Trzcianie,  Regionalny Dom Tradycji Ludowych oraz WDK w Rzeszowie,  
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Wieś kolorami malowana” 

………………………………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika)* zgoda wymagana 

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Szkołę Podstawową w Trzcianie, Regionalny Dom Tradycji Ludowych  
oraz WDK w Rzeszowie, drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez SMS zgodnie ustawą z dnia 
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informacji dotyczących: 
☐ uczestnictwa w konkursie fotograficznym, 
☐organizacji pokonkursowych wystaw w siedzibach Współorganizatorów, 
☐ informacji dotyczących innych działań (wernisaży, konkursów, warsztatów itp.) organizowanych przez Szkołę 
Podstawową w Trzcienie, Regionalny Dom Tradycji Ludowych oraz WDK w Rzeszowie,*właściwe zaznaczyć 

 
………………………………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika)* zgoda dobrowolna 

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie mojego 
wizerunku przez Szkołę Podstawową w Trzcienie, Regionalny Dom Tradycji Ludowych oraz WDK  
w Rzeszowie, do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas organizacji 
konkursu oraz podczas wręczenia nagród i wystawy prac uczestników, są przechowywane w archiwum Szkoły, 
mogą zostać umieszczone w serwisach internetowych Szkoły Podstawowej w Trzcienie, Regionalny Dom 
Tradycji Ludowych oraz WDK w Rzeszowie, (wymienić strony i serwisy społecznościowe oraz profile na 
nich) oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych. Zgoda ta jest rozszerzona także 
na Partnerów, związanych z tym Konkursem, w szczególności Powiat Rzeszowski. 

 
………………………………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika)* zgoda dobrowolna 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją i realizacją konkursu 
są: 

 Szkoła Podstawowa w Trzcienie, 36-071 Trzciana 168 
 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów - ul. S. Okrzei 7 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Szkoła Podstawowa  
w Trzcianie e-mail: iod-kontakt@zst.itl.  

3. Dane osobowe i kontaktowe podane w karcie zgłoszenia, będą przetwarzane w celach określonych  
w regulaminie Konkursu, w tym: organizacji i realizacji Konkursu, oceny zdjęć, sporządzenia protokołu, 
dyplomów, statuetek oraz wypłaty nagród Laureatom, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.  
a RODO), 

4. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego  
i podatkowego - nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs) 

5. Dane Uczestników i Laureatów Konkursu zamieszczone w protokole Komisji Konkursowej, zdjęciach  
i materiałach filmowych dokumentujących przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu, folderach/katalogach 
okolicznościowych oraz nadesłane prace, zakwalifikowane jako materiały archiwalne będą 
przechowywane wieczyście zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 Nr 38 poz. 173 z póź. zm.), 

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 
sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją  
z udziału w Konkursie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  
w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

8. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie współadministratorów danych, tj. podmioty 
świadczące usługi IT w zakresie hostingu serwisów internetowych, podmioty świadczące usługi wykonania 
statuetek, druku folderów/katalogów okolicznościowych, podmioty świadczące usługi bankowe oraz 
Archiwum Państwowe (po upływie 25 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs). 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. 

10. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych 
przepisów. 

11. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia i oświadczeniu Laureata nie jest obowiązkowe, jednak jest 
warunkiem koniecznym aby wziąć udział w Konkursie. 

 
………………………………………….…………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika) * wymagane 

 
 
 
 
 
 

 


