REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZATRZYMANE W KADRZE – MOJE ULUBIONE MIEJSCE SPOTKAŃ”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU I PATRONAT
1.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna
w z Głogowie oraz Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

2.

Honorowy Patronat nad VI edycją konkursu sprawuje:
•

Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz
§2
TEMATYKA KONKURSU

Temat konkursu: „Zatrzymane w kadrze – moje ulubione miejsce spotkań”.

Każdy z nas nosi w sercu jakiś zakątek, w którym czuje się bezpiecznie, komfortowo – taki
swoisty azyl. Konkurs jest okazją, by odkryć je na nowo w zupełnie inny sposób. Podaruj
sobie odrobinę czasu, spokoju i pokaż nam swoją zatrzymaną chwilę.
§3
UCZESTNICY KONKURSU
1.

Adresatami konkursu są:
•

uczniowie szkól podstawowych ( klas I- VIII) z Powiatu Głogowskiego,

•

słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

•

nauczyciele,

2.

Uczestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanych fotografii.

3.

Autorem fotografii może być tylko jedna osoba.

§4
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest możliwość zmierzenia się uczestników w sposobie utrwalania i widzenia
otaczającej ich rzeczywistości, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych oraz
mieszkańców Powiatu Głogowskiego fotografii jako środka wyrazu artystycznego.
Pokażmy, że są miejsca w Głogowie i okolicy, które warto zobaczyć, że jest piękno, którego warto
szukać, że są chwile, o których trzeba pamiętać i podzielić się nimi z innymi.
§5
ZASADY UCZESTNICTWA
1.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2.

Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie maksymalnie 2 fotografie związane z tematem
konkursu.

3.

Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi.
Dopuszcza się zastosowanie technik komputerowych (graficznych).

4.

Do 09.02.2021 r. zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach:
1) wywołane w formacie 15x21 cm wraz z opisem (zał. nr 2),
2) pliki zdjęciowe wraz z opisem (zał. nr 3) zapisane na nośniku elektronicznym (płyta
CD/DVD) lub przesłane na adres: glogow@dbp.wroc.pl

5.

Pracę fotograficzną należy opisać i dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Szkoły
Podstawowej nr 2 w Głogowie przy Alei Wolności 74, z dopiskiem Konkurs FotograficznyZatrzymane w Kadrze.

6.

Do zdjęć należy dołączyć kartę informacyjną- zgłoszenie (załącznik nr 1).

7.

Zgłoszenie udziału w konkursie, uczestnika niepełnoletniego podpisuje rodzic (opiekun prawny,
przedstawiciel ustawowy).

8.

Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.

9.

Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
§6
JURY KONKURSOWE

1.

Organizator konkursu powołuje jury - specjalistów w zakresie edukacji fotograficznej.

2.

Jury wyłoni laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac zgodnych z tematyką konkursu
oraz oceni wartości artystyczne fotografii.

3.

Ocenie podlegać będą takie elementy jak: ogólne wrażenie artystyczne, spójność pracy z hasłem
konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo, staranność wykonania.

4.

Postanowienia komisji są ostateczne.
§7
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1.

2.

Jury konkursowe wyłania laureatów w trzech kategoriach wiekowych:
•

klas I - III,

•

klas IV – VIII,

•

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczyciele.

Jury przyznaje w każdej z kategorii wiekowych 3 nagrody (I,II,III miejsce) oraz wyróżnienia
indywidualne.

3.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród rzeczowych.

4.

W zależności od wartości artystycznej prac konkursowych jury może również przyznać nagrody
i wyróżnienia równorzędne lub zrezygnować z przyznania nagrody i wyróżnień indywidualnych.
§8
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu , odbędzie się 17.03.2021r. o godz. 16.00
w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.

2.

Zaproszenia dla laureatów oraz ich szkolnych opiekunów zostaną wysłane faxem lub drogą
elektroniczną na adresy szkół, w których kształcą się laureaci.
§9
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - PRAWA AUTORSKIE:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że zgodnie z Art.13:

1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 2
w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie oraz Powiatowe Centrum Poradnictwa
Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

2. Inspektorem w Powiatowy Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia
Nauczycieli w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email: iod@odoplus.pl.
3. Inspektorem w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 email:
iod@odoplus.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo w celu realizacji zadania tj. konkursu pt.
„Zatrzymane w kadrze – moje ulubione miejsce spotkań”.
5. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda art.6 ust 1 a.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
8. Posiada Pan/Pani:
a)

prawo dostępu do treści danych osobowych,

b)

prawo do sprostowania danych osobowych,

c)

w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych,

d)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f)

prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
100 – 93 Warszawa.

9. Prace zgłoszone w konkursie zostaną wykorzystane z poszanowaniem praw osobistych autorów
w kalendarzu i wystawach fotograficznych, zarówno w formie papierowej na terenie placówek jak
i elektronicznej na stronach internetowych.
10. Do danych osobowych uczestnika konkursu – imię i nazwisko mogą mieć dostęp inne podmioty
przetwarzające, np. firmy informatyczne, drukarnia, grafik, media publiczne.
11. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 2
w Głogowie, Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie,
facebooku oraz lokalnych mediach .

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Nadesłane prace wraz z nośnikami elektronicznymi stają się własnością organizatora konkursu.

2.

Zgłoszone do konkursu prace nie będą odsyłane autorom.

3.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane samodzielnie.

