REGULAMIN KONKURSU

„UROKI ZIMY W MIEŚCIE”

1. Konkurs jest przeznaczony dla Mieszkaoców ZSM
Przedmiot i cel konkursu;
1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie uroków zimy poprzez fotografię.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Cele konkursu;
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, młodzieży,
- pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
- propagowanie i pogłębianie RELACJI RODZINNYCH,
- możliwośd zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców
-popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
-prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
-każdy uczestnik zgłasza wykonaną przez siebie fotografię (max 2 sztuki),
-zdjęcie należy opisad tytułem pracy i miejscem, w którym fotografia została wykonana,
-nie można pobierad zdjęd z Internetu i publikowad jako swoje,
-format prac: oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG.
5.Miejsce i termin składania prac:
-prace należy wysład na adres mailowy Klubu Kwadrat ZSM- klub.kwadrat@zabrzezsm.pl
-prace można wysład w terminie od 01.02.2021r- do 25.02.2021r
6. Kryteria oceny prac konkursowych:
-Jury konkursu będzie najwyżej oceniała prace: prezentujące temat w sposób interesujący i
przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi
obserwacjami,
oceniana będzie również; estetyka i efekt wizualny, przejrzystośd, techniczna poprawnośd
wykonania.

Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs odbywa się w kategoriach;
a ) dzieci do lat 10
b) dzieci od lat 11 do lat 15
c) młodzież do lat 18
d) dorośli
2 . Poprzez wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego Uczestnicy dorośli,
Rodzice albo opiekunowie prawni uczestników małoletnich , akceptują postanowienia
Regulaminu.
3 . Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych
osobowych uczestników konkursu (imię ,nazwisko, wiek, nr telefonu, adres e-mail).
Administratorem w zakresie udostępnianych danych jest Zabrzaoska Spółdzielnia
Mieszkaniowa.
4. Wyniki konkursu oraz najciekawsze fotografie zostaną opublikowane na stronie
internetowej Klubu, a także w galerii „Kwadratowe okienko”.
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.
6. Oceny zdjęd dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
Klauzula Informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Zabrzaoska Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul.
Ślęczka 1a, adres e-mail; klub.kwadrat@zabrzezsm.pl
2 . Dane przetwarzane są na podstawie; art. 6 ust. 1a) rozporządzenia RODO, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu,
wskazanym poniżej.
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Paostwa dziecka udziału w
konkursie ,, UROKI ZIMY W MIEŚCIE’’, obsługi uczestników Konkursu oraz zapewnienia
prawidłowej organizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu i będą przechowywane do
momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
4. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Paostwa rzecz usług.
5. Informujemy, że przysługują Paostwu następujące prawa dotyczące danych osobowych;
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem-ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
6. Dane uczestnika dorosłego oraz małoletniego nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w tym również profilowane.

Postanowienia końcowe
1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika
oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą naruszały praw trzecich, ani im zagrażały, w
szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród
Laureatom z powodu; braku możliwości kontaktu z laureatem, odmowy przyjęcia nagrody,
podania nieprawidłowych danych osobowych, uniemożliwiających przekazania nagrody.
3. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady i
postanowienia Regulaminu.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997r Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
„UROKI ZIMY W MIEŚCIE”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z pracami złożyd w Klubie
„Kwadrat” ZSM do 25.02.2021r
IMIĘ I NAZWISKO dziecka

………………………………………………………………………………..

WIEK dziecka

………………………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO rodzica/opiekuna

……………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe rodzica/opiekuna

……………………………………………………………………………….

(telefon i adres e-mail)
Oświadczam, że zgłoszone przez moje dziecko prace są jego autorstwa.

……………………………………………………

…………………………………………………….

data i miejscowośd

podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
….… Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „UROKI
ZIMY W MIEŚCIE „, oraz oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu.
……. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie i wykorzystanie przez Organizatora, Jury
oraz Sponsorów Konkursu moich danych osobowych i mojego dziecka tj. imienia, nazwiska, wieku,
numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku, wypowiedzi, w celach organizacyjnych, informacyjnych i
promocyjnych Konkursu, informowania o kolejnej edycji Konkursu oraz ekspozycji podczas wystawy
pokonkursowej.
……..Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………………………………………….

………………………………………………………

data i miejsce

podpis

Zabrzaoska Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub „Kwadrat” czuje się w obowiązku poinformowad
Paostwa, że NIE JEST Administratorem Danych Osobowych publikowanych na portalach
społecznościowych. W związku z czym NIE MOŻE zapewnid Paostwu w tym miejscu publikacji
przysługujących Paostwu praw dotyczących danych osobowych, w szczególności usunięcia danych i
prawa zapomnienia.
1. Administratorem danych osobowych jest Zabrzaoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zabrzu
przy ul. Ślęczka 1a,adres e-mail sekretariat@zabrzezsm.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowośd
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktowad się za pośrednictwem adresu email. klub.kwadrat@zabrzezsm.pl
3. Dane przetwarzane są na podstawie;art.6 ust.1a rozporządzenia RODO*, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu,
wskazanym poniżej.
4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Paostwa dziecko udziału w
Konkursie „UROKI ZIMY W MIEŚCIE”, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej
organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem,
jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą.
5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Paostwa rzecz usług.
6. Informujemy, że przysługują Paostwu następujące prawa dotyczące danych osobowych;
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia
przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do
organu nadzorczego pod adresem-ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
profilowane.
*RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)

data i podpis……………………………………………………………………………………………………

