Regulamin Konkursu fotograficznego „Zima w obiektywie”
§1
Organizator konkursu
1. Organizator konkursu:
➢ Przedszkole nr r w Redzie
➢ Urząd Miasta w Redzie
2. Koordynatorzy konkursu: mgr Monika Dobrosielska, mgr Katarzyna Korkosz
§2
Cele konkursu:
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody najbliższej okolicy oraz
dostrzeganie niezwykłych detali przyrody.
2. Ponadto celem konkursu jest:
➢ zachęcanie do poznawania przyrody miasta i gminy Reda;
➢ ukazanie piękna i bogactwa naturalnego najbliższej okolicy;
➢ odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych;
➢ propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród dzieci;
➢ propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy;
➢ dostrzeganie zmienności pór roku;
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci 5 i 6 letnie z przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w SP z miasta Reda.
§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących zimę.
4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami według szablonu:
(imię i nazwisko, wiek/nazwa grupy, adres placówki).
5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.

6. Udział w Konkursie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna wg Załącznika nr 1
do Regulaminu
§5
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wydruku fotografii jest dowolna.
2. Format fotografii: A4.
3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
5. Złożenie pracy do udziału w Konkursie oznacza, iż staje się ona własnością
Organizatora.
6. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
§6
Termin i miejsce składania prac
1. Prace wraz z oświadczeniem należy dostarczyć do Przedszkola nr 2 w Redzie ul.
Łąkowa 27 do dnia 31.01.2022 r.
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
2. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.02.2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie
internetowej Przedszkola nr 2 w Redzie najpóźniej do 06.02.2022 r.
5. Wręczenie nagród odbędzie się w Przedszkolu nr 2 w Redzie. Będzie ono uzależnione
od sytuacji pandemicznej. O terminie wręczenia lub przekazania nagród powiadomimy
mailowo.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych uczestników konkursu jest Przedszkole nr 2 w
Redzie z siedzibą: ul. Łąkowa 27, 84-240 Reda, NIP: 5882441601, REGON:
381031695.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności
dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji

praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem
Danych Osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres
e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Michał Filipowski, z którym
można skontaktować się, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na
adres e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl.
4. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe w celu:
4.1 Przeprowadzenia Konkursu pt. „Zima w obiektywie”, w tym wyłonienia
zwycięzców konkursu, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4.2 Publikacji pracy na wirtualnej wystawie w celach informacyjnych, na podstawie
dobrowolnej zgody opiekuna uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4.3 Publikacji wizerunku dziecka na fotografiach przedstawiających przebieg konkursu,
na

stronach

internetowych:

https://fabrykakultury.pl,

https://miasto.reda.pl,

https://przedszkole2reda.pl oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym.
4.4 Rozliczenia przeprowadzonego Konkursu oraz prowadzenia innej wymaganej
dokumentacji również do celów wykazania rozliczalności wymaganej przepisami
RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
5. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe
(kategorie): dane identyfikacyjne dziecko, w tym: imię i nazwisko oraz wiek dziecka,
dane identyfikacyjne opiekuna – imię i nazwisko oraz adres email (w celu
poinformowania o wynikach konkursu), wizerunek dziecka utrwalony na zdjęciach
podczas trwania konkursu.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób manualny, przez upoważnione do tego
osoby oraz w sposób zautomatyzowany z użyciem przeznaczonych do tego systemów
informatycznych.
7. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemów informatycznych nie będzie
wykorzystywane w celu automatycznego podejmowania decyzji w sprawach
indywidualnych.
8. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów
informatycznych

organizatora,

osoby

odwiedzające

strony

internetowe:

https://fabrykakultury.pl/, https://miasto.reda.pl/, https://przedszkole2reda.pl/ oraz
czytelnicy Miejskiego Biuletynu Informacyjnego.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej
oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

10. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu zakończenia
realizacji celu, na którego realizację zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody.
11. Po

upływie

okresu

przetwarzania,

dane

są

nieodwracalnie

usuwane

lub

zanonimizowane.
12. Mają Państwo:
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

prawo do usunięcia danych osobowych;

•

prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania
zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;

•

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem; prawo do wycofania zgody nie niesie za sobą
żadnych niekorzystnych dla Pani/Pana konsekwencji);

•

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

13. Podanie danych osobowych do realizacji celów, których podstawą przetwarzania jest
zgoda zależy od dobrowolnej zgody.
§9
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu.
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Prace, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostaną
wykluczone z Konkursu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

