Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Miastku
organizuje

Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy Uczniów
Waszej Szkoły
do udziału w konkursie!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 59 875 82 80
adres internetowy: www.sp3.miastko.pl
e-mail: sp3miastko@gmail.com
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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie konkursu:
Natalia Felska
Karina Kupiec
Lucyna Szulta
Cele konkursu:
promowanie idei zdrowego odżywiania,
kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
przygotowanie uczniów do świadomego wyboru spożywanych posiłków,
nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie,
praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w zakresie odżywiania,
kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania prostych, zdrowych
posiłków,
propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci,
promowanie pasji fotograficznych,
promowanie młodych talentów.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III,
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie zdrowego śniadania w domu,
sfotografowanie go, nadanie mu tytułu oraz stworzenie do niego przepisu.
Śniadanie i przepis przygotowujemy własnoręcznie.
3. Uczestnik zgłaszający do konkursu fotografię musi być jej pomysłodawcą
i wykonawcą.
4. Fotografia musi być wywołana na papierze fotograficznym, nie wydrukowana.
5. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a) kolor: kolorowe,
b) format: 15x21cm.
6. Przepis na śniadanie powinien zawierać listę składników oraz sposób wykonania
potrawy.
7. Przepis może być napisany komputerowo bądź ręcznie na dołączonej do fotografii
kartce.
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8. Fotografie z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz przepisem umieszczone
w przezroczystej „koszulce” należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku,
ul. Wrzosowa 1,
77-200 Miastko
w terminie do 19 listopada 2021r.
9. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedno zdjęcie wraz z przepisem.
10. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
11. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane
na pokonkursowej wystawie w Szkole Podstawowej nr 3 w Miastku.
12. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie wykonanej przez siebie pracy na stronie internetowej oraz profilu
Facebook organizatora konkursu.
13. Zgoda na udział w konkursie - załącznik nr 2 winien być wydrukowany
i podpisany przez rodzica uczestnika oraz przechowywany w placówce
macierzystej uczestnika do końca roku szkolnego 2021/22.
14. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do celów związanych
wyłącznie Konkursem .
15. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr
133/97, poz. 883 z późn. zm.)
PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Ze względu na różnice wieku
uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach
wiekowych:
uczniowie klas I,
uczniowie klas II,
uczniowie klas III.
2. W każdej z powyższych kategorii najlepsi (pierwsza trójka) zostaną uhonorowani
dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące
kryteria:
zgodność z tematem konkursu,
kreatywność,
poprawność zapisu przepisu,
estetyka.
4. Jury Konkursu dokona oceny prac oraz rozstrzygnie Konkurs nie później niż do
dnia 26 listopada 2021 roku.
5. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie oraz profilu Facebook
Organizatora konkursu.
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Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO KONKURSU
Karta informacyjna fotografii
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

KLASA

SZKOŁA (ADRES, TELEFON, E-MAIL)

TYTUŁ ZDJĘCIA

4

Załącznik 2 - ZGODA RODZICÓW I INFORMACJA RODO

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
…………………………………………..
imię i nazwisko dziecka
…………………………………………..
nazwa szkoły
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .....................................................................
w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Jemy pysznie, zdrowo, kolorowo” organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 3 w Miastku. Znam i akceptuję zapisy regulaminu
konkursu. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje
dziecko w konkursie. Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą
przetwarzania przez Szkołę Podstawową nr 3 w Miastku danych osobowych mojego dziecka
w związku z jego udziałem w konkursie zgodnie z art. 13 RODO.
……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3
pracy konkursowej wykonanej przez moje dziecko.
……….…………………...
(miejscowość, data)

……..……………………………………..
(czytelnie imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)

Podstawa prawna:
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
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INFORMACJA
(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Powiatowym
Konkursie Fotograficznym „Jemy pysznie, zdrowo, kolorowo”)
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO):
1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: Szkoła Podstawowa nr 3
w Miastku 77-200 Miastko ul. Wrzosowa 1, tel. 59 857 82 80
e-mail: sp3miastko@gmail.com, adres strony internetowej: www.sp3.miastko.pl.
2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a) udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Jemy pysznie, zdrowo, kolorowo”
b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności placówki
oraz osiągnięć i umiejętności ucznia
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.
U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz.
1580).
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:
a) nie będą przekazywane osobom trzecim;
b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania:
-na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
-na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych;
c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
4. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2020/2021.
5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16),
ograniczenia przetwarzania (art. 18);
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana
dziecka w konkursie.
7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.
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