POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Włącz emocje!”
REGULAMIN
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§ 1.
Informacje ogólne
Niniejszy
Regulamin
określa
zasady
przeprowadzenia
konkursu
pod
nazwą
„Włącz emocje!” zwanego dalej „Konkursem”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Kłobucku we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłobucku,
zwane dalej „Organizatorem” w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Kłobuckiego”.
Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu.
Głównym celem Konkursu jest:
 propagowanie wiedzy o autyzmie;
 integracja środowisk współpracujących na rzecz oraz wsparcie rodzin osób z autyzmem
i pokrewnymi zaburzeniami;
 zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem, pokrewnymi
zaburzeniami oraz ich rodzin;
 wskazanie zakresu pomocy rodzinom osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami;
 pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu;
 wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm i ich
rodzin oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych tym
zaburzeniem;
 kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
 poszukiwanie ukrytych talentów.
Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody wskazane w § 3 ust. 8.

§ 2.
Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu
kłobuckiego.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach:
- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej;
- uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej;
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Praca konkursowa składa się z samodzielnie wykonanych przez uczniów prac fotograficznych –
1 historia/cykl składający się od 3 do 5 zdjęć. Każde zdjęcie cyklu powinno być ponumerowane
w następujący sposób: 1 z 5, 2 z 5, 3 z 5, 4 z 5, 5 z 5.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Uczestnik konkursu (uczeń) może zgłosić jeden cykl zdjęć.
7. Tematyka zdjęć powinna być związana z szeroko rozumianymi emocjami.
8. Organizator oczekuje prac wskazujących na zainteresowanie tematem i zaangażowanie
fotografującego. Przedmiotem oceny będzie m. in. oryginalność, inwencja twórcza, spójność cyklu,
sugestywność przekazu, wartość artystyczna oraz merytoryczna przekazu wykonanych zdjęć.
9. Prace niezgodne z tematem i niespełniające warunków technicznych nie będą oceniane.
10. Zdjęcia powinny być dostarczone:
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a) w postaci odbitek lub wydruków na papierze fotograficznym. Zdjęcia monochromatyczne
(czarno-białe) będą akceptowane;
b) w postaci cyfrowej (oryginał) na płycie CD lub DVD – w formacie JPG lub TIFF
(o rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli).
Nośnik (płyta CD lub DVD), na którym będą zapisane zdjęcia, powinien być podpisany (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony
w zaklejonej kopercie.
Fotografie nadesłane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie. Do Konkursu mogą zostać
zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego/innych konkursów,
nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym konkursie nagradzane.
Do konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia archiwalne. Fotografie powinny odzwierciedlać
rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki
zdjęcia poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do obrazu dodatkowych elementów.
Zezwala się jedynie na retusz fotografii polegający na zastosowaniu korekty globalnej, która
polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast, wyostrzanie, zmniejszanie wymiarów).
Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
Nie będą akceptowane prace powstałe z połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
Format wywołanych prac – 15cm x 21cm.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi (załącznik nr 1 do Regulaminu):
− imię i nazwisko autora pracy;
− klasa;
− nazwa i adres szkoły;
− imię i nazwisko opiekuna/rodzica;
− adres opiekuna/rodzica oraz telefon kontaktowy;
− numer zdjęcia z cyklu (np. 1 z 5, 2 z 5, 3 z 5, 4 z 5, 5 z 5);
oraz oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
Termin nadesłania prac konkursowych upływa 16 marca 2020 roku. Podpisane prace należy
przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
lub dostarczyć osobiście na adres: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, Rynek im.
Jana Pawła II 13, pokój nr 25 (Kancelaria), z dopiskiem: Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Włącz emocje!”.
Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie potwierdzają, że prace udostępnione w ramach konkursu
są ich autorstwa oraz oświadczają, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść prac oraz za
ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich (w tym rozpowszechnianie wizerunku).
Uczestnicy konkursu, zamieszczający w swoich pracach konkursowych zdjęcia uczniów (osób
niepełnoletnich), powinni posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów tych uczniów na
rozpowszechnianie ich wizerunku.
Z chwilą otrzymania pracy konkursowej, organizator nabywa licencję niewyłączną do
nieodpłatnego korzystania ze zdjęć na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką cyfrową
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) tworzenie oraz rozpowszechnianie zdjęć zależnych;
c) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d) wykorzystanie zdjęć, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
e) wykorzystanie zdjęć w publikacji tradycyjnej.

§ 3.
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokonana oceny zdjęć.
2. Komisja konkursowa oceniać będzie prace spełniające wymienione w regulaminie warunki
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w/g kryteriów i punktacji:
a) oryginalność/ kreatywność (1-5 pkt.);
b) spójność cyklu (1-10 pkt.);
c) wartość artystyczna (1-5 pkt.);
d) wartość merytoryczna (1-5 pkt.).
Od oceny komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Opinie o poszczególnych pracach
konkursowych nie będą udostępniane.
Komisja konkursowa wyłoni laureatów, którzy zostaną indywidualnie poinformowani – w terminie
do 27 marca 2020 roku.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i przyznanych wyróżnień odbędzie się w dniu
2 kwietnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, Rynek
im. Jana Pawła II 13.
Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie Organizatora: www.powiatklobucki.pl
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawach wystawie oraz
wykorzystane do wydrukowania kalendarza.
Organizator przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac konkursowych w trzech kategoriach
(klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe):
I miejsce – 500 zł.;
II miejsce – 300 zł.
III miejsce – 200 zł.;
wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
§ 4.
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w Ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191
z późn. zm.) oraz do publikacji prac na stronie internetowej Organizatora i w lokalnych mediach.
Prace fotograficzne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
Dane osobowe Uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik i reprezentowana przez niego
instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska oraz podobizny na stronie internetowej
Organizatora oraz w lokalnych mediach.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez rodzica/opiekuna zgody na
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem 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.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Włącz emocje!”
Wzór metryczki do załączenia na odwrocie zdjęć

Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Klasa
Nazwa i dokładny adres szkoły
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Adres rodzica/opiekuna oraz numer kontaktowy
Nr zdjęcia w cyklu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku, str. 1), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kłobucki, z siedzibą przy Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck, reprezentowanym przez Starostę.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiatklobucki.pl.
3. Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „a” ogólnego rozrządzenia o ochronie
danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Zgoda może
zostać wycofana poprzez złożona na piśmie prośbę. Podanie danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia
w procesie spełnienia wymogów formalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyłonienia zwycięzcy i przyznania
nagrody. Osoby, których dane są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie
ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed Jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
6. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY „Włącz emocje!”

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………….………….……* w Powiatowym Konkursie
Fotograficznym na historię fotograficzną „Włącz emocje!”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Kłobucku we współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kłobucku,
w ramach „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Kłobuckiego”.

……………
data
* wpisać imię i nazwisko dziecka

………….……………………..
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

