
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
#naturalniesamostrzel 

 
PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego #naturalniesamostrzel zwanego dalej  
Konkursem jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  
w Samostrzelu 9, zwany dalej Organizatorem. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 
 

CELE KONKURSU 

1. Promowanie szkoły oraz zawodów, które można w niej uzyskać. 
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości i umiejętności uczniów  

szkoły w dziedzinie fotografii. 
3. Promowanie profilu szkoły na Facebooku i Instagramie. 

 
FORMUŁA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Tematem Konkursu jest fotografia, która promuje szkołę ZSP w Samostrzelu oraz zawody, 
które można zdobyć po ukończeniu szkoły. Tematyka fotografii powinna nawiązywać do 
specyfiki szkoły oraz zdobywanego w niej zawodu. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie uczniowie ZSP w Samostrzelu. 
3. Wygrywa ta fotografia, która uzyska największą liczbę punktów, które będą liczone w 

oparciu o ilość polubień oraz udostępnień na „fanpage’u” i Instagramie szkoły (1 pkt za 
polubienie, 2  pkt za udostępnienie fotografii). 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie jednej fotografii na adres 
konkurs.samostrzel@gmail.com  

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanej fotografii 
 

TERMINARZ 

1. Przyjmowanie prac fotograficznych na konkurs od 26  kwietnia do 09 maja 2021 r. 
2. Głosowanie, czyli polubienia i udostępnianie fotografii  od 10 maja do 30 maja 2021 r. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 08 czerwca na stronie internetowej  
       szkoły    http://www.zspsamostrzel.edu.pl oraz „fanpage”u i Instagramie  szkoły 
4. Wręczenie nagród i dyplomów: 26 czerwca  2021 r.( uroczyste zakończenie roku szkolnego) 

 
JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 
 

 

http://www.zspsamostrzel.edu.pl/


 
 

NAGRODY 
 

1. Nagrody zostaną ufundowane przez Radę Rodziców ZSP w Samostrzelu. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Bibliotece ZSP w Samostrzelu oraz 

 na stronie internetowej http://www.zspsamostrzel.edu. pl. 
2. Biorąca udział w Konkursie fotografia nie może zawierać treści reklamowych dotyczących 

jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator, nie może naruszać jakichkolwiek praw 
osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony 
wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby 
lub podmiotu trzeciego. 

3. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych 
osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów 
w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej 
odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
naruszenia praw osób trzecich zarówno wobec Organizatora jak i ww. osób trzecich. 
Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia 
ewentualnych roszczeń osób trzecich. 
• Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą oraz 

przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do 
nadesłanych fotografii i prace te nie naruszają jakichkolwiek dóbr osobistych 
i materialnych osób trzecich, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają 
zgodę na ich publicznie udostępnienie. 

• Nadesłanie prac wiąże się z akceptacją ww. regulaminu w całości oraz zgodą autora na 
wystawienia i ewentualną publikację nadesłanych prac. 

4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
informujemy, że: 
• Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych w Samostrzelu 
• Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych pod adresem mailowym pawel.nowak@kepnet.pl  

• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 
Szkolnego Konkursu #naturalniesamostrzel. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 
wyżej wymienionego celu. 

• Organizator będzie zbierał od uczestników dane zwykłych kategorii tj. imię i nazwisko, 
klasa do której uczęszcza. 



• Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku w celu 
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem 
udziału realizacji konkursu. 

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na upublicznienie wizerunku 
może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia 
Konkursu, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w 
Konkursie. 

• Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

• Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

• Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

• Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, b) wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

6. Zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź 
nie spełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą 
dyskwalifikowane z udziału w Konkursie bez obowiązku informowania o tym osób, które 
nadesłały takie fotografie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

8. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 
wymienionych wyżej wymogów. 

10. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 
11. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 23.04.2021r. 

  
  
 


