Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2019
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie z dnia 02.08.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie,
Adres organizatora: 82–400 Sztum, Os. Sierakowskich 15, tel. 55-267-74-79,
e-mail: sekretariat@pcpr.powiatsztumski.pl
2. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami wakacyjnymi, jak również pobudzanie i rozwijania
zainteresowań fotograficznych dzieci i młodzież.
3. TEMATYKA
Tematem konkursu fotograficznego jest "Najciekawsze zdjęcie wakacyjne".
uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia z wakacji.

Zadaniem

4. FORMAT PRACY
Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną,
cyfrową lub telefonem komórkowym. Zdjęcie może być kolorowe, czarno-białe lub
monochromatyczne. Format zdjęcia – 15×21. Na zdjęciu nie może znajdować się wizerunek osoby
trzeciej.
5. KATEGORIE WIEKOWE
1. Dzieci do 13 roku życia.
2. Dzieci od 14 do 18 roku życia.
3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej od 19 do 25 roku życia.
6.TERMINY
Ogłoszenie konkursu – 02.08.2019 r. Zakończenie przyjmowania prac dnia 02.09.2019 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 04.09.2019 r.
7.WARUNKI UCZESTNICTWA
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej;
• Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię;
• Fotografia musi być zapakowana w kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny –
Najciekawsze zdjęcie wakacyjne”, imię i nazwisko uczestnika oraz wiek.
• Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
9. DOSTARCZENIE PRAC
Wydruk zdjęcia należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
osobiście w kopercie z dopiskiem lub przesłać na adres Centrum za pośrednictwem poczty do dnia
2 września 2019 r. (liczy się data wpływu).
10. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję
konkursową, której członków wybierze organizator i która składać się będzie z 3 członków.

Kryteria oceniania – zgodność z tematem, oryginalność ujęcia, walory artystyczne, techniczna
jakość zdjęcia, format zdjęcia, brak wizerunku osoby trzeciej.
11. NAGRODY
Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze zdjęcia dla każdej kategorii wiekowej. O terminie odebrania
nagród uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście bądź telefonicznie.
12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.
2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu
informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do
konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność
i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Ewelina Łęgowska
Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie
Sztum, 02.08.2019 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu fotograficznego

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH
Działając jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu / we własnym imieniu
(dotyczy pełnoletnich uczestników konkursu)*
…………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika konkursu)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data
urodzenia, wiek oraz wizerunek przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie. Celem
przetwarzania wskazanych danych osobowych jest uczestnictwo Konkursie Fotograficznym organizowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w okresie od 02.08.2019 r. do dnia wręczenia
nagród.
Zgoda dotyczy w szczególności upubliczniania prac konkursowych, wizerunku uczestników
i laureatów konkursu oraz ich danych osobowych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej
Jednostki, lokalnych mediach, prasie.
…………………………………………
Data i czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
o 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), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sztumie, Os.
Sierakowskich 15.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego u Administratora, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw: e-mail: iod@mainsoft.pl, nr tel. 55 267-74-79
oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestników konkursu fotograficznego organizowanego
przez PCPR w Sztumie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO tj. na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane
do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.
5. Dane osobowe uczestników i laureatów konkursu mogą być upubliczniane na stronie internetowej Jednostki,
w prasie, mediach społecznościowych.
6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu
RODO przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16
Rozporządzenia RODO), usunięcia (art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18
Rozporządzenia RODO), a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie
na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@pcpr.powiatsztumski.pl
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie.

