
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-LITERACKIEGO

„Zwykła rzecz, niezwykła opowieść”

§ 1. Organizator 

Szkoła - Liceum Ogólnokształcące COR w Bielsku-Białej, zwana dalej Organizatorem ogłasza konkurs fotografczno-
literacki  „Zwykła rzecz, niezwykła opowieść”

1.1. Cele konkursu:

- wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności,

- rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów

 - popularyzacja fotografi jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,

 - prezentacja fotografi jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,

-  promocja Liceum Ogólnokształcącego COR w Bielsku-Białej

§ 2.  Uczestnicy konkursu

2.1. Konkurs jest organizowany dla uczniów klas VII i VIII  SP.
2.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3. Zasady konkursu

3.1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie drogą mailową na adres promocja@cor.info.pl zdjęcia i 
opisu wraz z wypełnioną zgodą oraz oświadczeniem (załącznik 1, 2).

3.2. Na konkurs przyjmowane będą fotografe i opisy w formie cyfrowej (zdjęcie: plik JPG, opis: plik WORD).
3.3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 zdjęcie wraz z opisem.
3.4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
3.5. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice fotografcznej. Dopuszcza się możliwość cyfrowej obróbki zdjęć.

Praca literacka przyjmowana będzie jedynie w formie komputerowej, jej objętość nie może przekraczać formatu 
A4, pisana czcionką Times New Roman 12.

3.6. Prace konkursowe należy umieścić w formie załączników i przesłać na adres promocja@cor.info.pl
       Tytuł: Konkurs „Zwykła rzecz, niezwykła opowieść”
       W treści wiadomości prosimy o podanie następujących informacji:
       Imię i nazwisko uczestnika
       Wiek
       Szkoła
       Dane kontaktowe 
   Do każdej pracy należy dołączyć zeskanowaną zgodę rodziców/opiekunów uczestników. (załącznik nr 1 i 2.)

3.7. Zgłoszenie fotografi wraz z opisem do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
Regulaminu  i   oświadczeniem, że fotografe złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście i samodzielnie.
3.8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac przesłanych w złym formacie, prac 

których autorzy nie przesłali właściwego opisu, prac naruszających prawa autorskie osób trzecich,  prac, które 
naruszają Regulamin konkursu.

3.9. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka wyrażają pisemną zgodę  na opublikowanie imienia, nazwiska swojego 
dziecka oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie internetowej Organizatora i w innych  środkach 
masowego przekazu na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.



§ 4. Termin składania prac: 

4.1  Wersję elektroniczną wraz z opisem, należy przesłać na adres mailowy  promocja@cor.info.pl  do dnia 
30.05.2021 do godziny 12.00

§ 5.  Rozstrzygnięcie konkursu

5.1. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Organizatora.
5.2. Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy, które zostaną nagrodzone (miejsce 1,2 i 3)
5.3 Przewidziano rzeczowe nagrody dla miejsc 1-3, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, ponadto przewidziano 
zniżkę 50% przy opłacie wpisowej, dla osób, które zdecydują się rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącym COR 
(dotyczy trzech pierwszych miejsc w konkursie).
5.4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły oraz Facebooku . 
5.5. Jury ponadto zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
5.6. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 6. Prawa autorskie

6.1. Osoby nadsyłające swe zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora    
        swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu przez nadesłanie takiej zgody w formie  oświadczenia     
        (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
        osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
        danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, RODO).
6.2. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace mogą być wykorzystywane w szerokim pojęciu do 
       promocji szkoły. Wybrane prace mogę być wykorzystywane przez Organizatora na potrzeby kolejnych edycji   
       konkursu oraz codziennej działalności Organizatora.
6.3. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw 
       osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz 
       że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na 
       fotografach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 
       opisanym w punkcie 6.2
6.4. Jeżeli na fotografach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografę zobowiązany 

jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografi, że wyraziła zgodę na nieodpłatną 
publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

6.5. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
       tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem ze zdjęć, uczestnik 
       zgłaszający zdjęcie pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takiej osoby.
6.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym 
       Regulaminem.
6.7. Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności 
        wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 
        udostępniania zdjęć.



Załącznik 1

Miejscowość………………………….., dnia…...................................

OŚWIADCZENIE

Ja ………………………………………………… uczeń klasy………………………………….

Oświadczam, że przedłożone zdjęcie pod tytułem:

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

zostało wykonane przeze mnie samodzielnie.

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

czytelny podpis



Załącznik 2

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………

Klasa: ………………………….

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotografczno-literackim „Zwykła rzecz, 
niezwykła opowieść”.

2. Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska 
autora/autorów pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

3. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotografcznego i akceptuję 
jego warunki.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO):

 Administratorem podanych danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące COR w Bielsku-Białej, którego 
organem prowadzącym jest Fundacja SECIM, ul. Trauguta 13, Bielsko-Biała. 

 Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych 
osobowych poprzez e-mail: iod@cor.info.pl.

 Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu na podstawie 
wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem / 
obroną roszczeń, jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 Dostęp do danych mogą mieć  podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz administratora w zakresie 
niezbędnym do realizacji powyższych celów a także podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie 
przepisów prawa.

 Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania
danych z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora 
danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez 
okres obowiązywania zgody, tj. do czasu jej odwołania.

 Osoby, których dane dotyczą mają prawo, w przypadkach określonych przepisami, dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych podanych dobrowolnie w każdym czasie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

 Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu 
Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednakże do udziału ucznia w konkursie oraz konieczne 
Organizatorowi do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. 

Miejscowość i data 

…………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

………………………… …………



Załącznik 3 

OPIS ZDJĘCIA

1. imię i nazwisko autora zdjęcia: ……………………………………………………………………………..

2. wiek: ……………………………….

3. Klasa: ……………………………..

4. Opis zdjęcia, rozwinięcie tematu konkursu, adekwatnie do treści/ zawartości przedstawionej fotografi:  

Uwielbiam gdy…      

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Data zgłoszenia: …………………………………..

Podpis nauczyciela przyjmującego zdjęcie: ………………………………………….


