
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Wyraź wiosnę sobą”

§ 1
Organizator Konkursu

Organizatorem  konkursu  fotograficznego  “Wyraź  wiosnę  sobą”  jest  Młodzieżowa  Rada

Miasta Świdnicy.

§ 2
Cele Konkursu

Celem konkursu jest: 

 pobudzenie kreatywności oraz chęci do działania lokalnej młodzieży,

 dodanie jej otuchy w obliczu ciężkiej sytuacji epidemiologicznej, 

 rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

w Świdnicy.  Obowiązują dwie kategorie wiekowe: 

 klasy 4-8 szkół podstawowych,

 szkoły ponadpodstawowe.

Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną pracę.

§ 4
Czas trwania Konkursu

Zdjęcia (w formacie .jpg lub .png) wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz wypełnioną i

podpisaną  zgodą  opiekuna/  pełnoletniego  uczestnika  (załącznik  nr  1  do  Regulaminu),

podpisanych oświadczeń  (załącznik nr 2 do Regulaminu) i klauzuli informacyjnej (załącznik

nr  3  do  Regulaminu)   należy  przesłać  wyłącznie  na  adres  e-mail:

konkursswidnicamrms@gmail.com   w terminie do 28.03.2022r. włącznie. 

mailto:konkursswidnicamrms@gmail.com


Prace nadesłane po tym czasie, w złym formacie lub niekompletne  – bez podpisanej zgody

opiekuna  (załącznik  nr  1  do  Regulaminu),  podpisanych  oświadczeń  (załącznik  nr  2  do

Regulaminu) i/lub klauzuli informacyjnej (załącznik nr 3 do Regulaminu)  nie wezmą udziału

w Konkursie. W przypadku osób pełnoletnich zgoda może być podpisana przez autora pracy

konkursowej. 

Organizator w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia prześle na otrzymany

adres e-mail informację o otrzymaniu zgłoszenia. W sytuacji nieotrzymania potwierdzenia

od organizatora w ww. terminie prosimy o pilny kontakt z organizatorem pod nr tel. (74) 856

29 93. 

§ 5

Zadania Konkursowe

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia, które będzie odpowiadać na tytuł  konkursu

- „Wyraź wiosnę sobą”.  Przy wykonaniu pracy można stosować materiały pomocnicze oraz

zastosować podstawowe korekty.

 Do nadesłanej pracy konkursowej Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia praw autorskich,

praca  nie  może  być  kopią  pracy/prac  innych  twórców,  musi  być  wynikiem  osobistej

i  indywidualnej  pracy  twórczej  Uczestnika.  Prosimy o  nieumieszczanie  swoich  danych

osobowych na pracach. Niedozwolone  jest  zgłaszanie  do  Konkursu  prac  konkursowych

zawierających: wulgaryzmy,  treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszających

dobre  obyczaje,  w  tym  w  szczególności  o  charakterze  wulgarnym,  skłaniającym  do

przemocy,  propagujących  nienawiść  na  tle  rasowym,  etnicznym,  narodowym  czy

wyznaniowym  lub  promujących  środki  lub  substancje  uzależniające  lub  szkodliwe  dla

zdrowia.



§ 6
Ocena prac Konkursowych

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową składająca się z sześciu

osób:  przedstawicieli  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Świdnicy,  Kierownika  Referatu

Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Świdnicy.

Przy ocenianiu prac brane będą następujące kryteria:

 kreatywność,

 pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu, 

 estetyka wykonania pracy,

 walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

W każdej kategorii zostanie nagrodzona najlepsza praca. 

Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień.  Decyzja Komisji jest ostateczna

i  zostanie  ogłoszona  w  dniu  01.04.2022r. na  Facebooku  Młodzieżowej  Rady  Miasta

Świdnicy: (https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaSwidnica/). 

Laureaci  zostaną  poinformowani  o  otrzymanej  nagrodzie  na  adres  e-mail  podany  w

zgłoszeniu. 

§ 7
Nagrody

Fundatorem nagród konkursowych jest  Prezydent Miasta Świdnicy, Pizzerina Da Grasso
Świdnica.

§ 8
Postanowienia końcowe

Przesłanie  pracy  konkursowej  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu.

Warunkiem  udziału  w  Konkursie  jest  spełnienie  kryterium  zawartego  w  §3,   a  także

dołączenie do maila  podpisanej  zgody rodzica/opiekuna w Konkursie  (w przypadku osób

pełnoletnich może być to zgoda podpisana przez Uczestnika) oraz zgody na przetwarzanie

danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu

na każdym etapie trwania konkursu.

Załączniki nr 1 do Regulaminu

https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaSwidnica/).%20Laureaci


ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
“Wyraź wiosnę sobą”

Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego **

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę i chęć udziału*

......…...........................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka/ imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika)

w Konkursie “Wyraź wiosnę sobą” organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Świdnicy

IMIĘ I 
NAZWISKO

SZKOŁA

KLASA

ADRES E-MAIL

TEL. 
KONTAKTOWY

…..................................          …............….......................................

Miejscowość, data               (podpis opiekuna prawnego /
pełnoletniego uczestnika)

*Niepotrzebne skreślić

**Dotyczy tylko pełnoletnich uczestników

Załączniki nr 2 do Regulaminu



Oświadczam że,

1.  zapoznałam/zapoznałem  się  z  Regulaminem  konkursu  „Wyraź  wiosnę  sobą”
organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta w Świdnicy i akceptuję jego warunki,

2. Wyrażam zgodę na udział 
………………………………………………………………..................................................

(imię i nazwisko autora pracy) w/w konkursie,

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora,
w jego działalności statutowej,

4.  złożoną  na  konkurs  pracę  dziecko  wykonało  osobiście  i  przysługują  dziecku  prawa
majątkowe  i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,

5.  praca  konkursowa nie  zagraża  i  nie  narusza  praw osób  trzecich,  w szczególności  nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich,
które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,

6. z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, uczestnik nieodpłatnie,
bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:

a)  rozpowszechnianie  pracy  konkursowej,  w  tym  w  szczególności  jej  publiczne
prezentowanie, wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i remitowanie;

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;

c)  przechowywanie  i  przekazywanie  pracy  konkursowej  w  tym  w  szczególności
wprowadzanie  pracy  do pamięci  komputerów i  innych  urządzeń,  przesyłanie  jej  sieciami
wewnętrznymi z wykorzystaniem Internetu;

7.  Z  chwilą  przekazania  pracy  konkursowej  organizatorowi  konkursu,  uczestnik  przenosi
nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.

8. Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną

…………………..………………………….

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 3 do Regulaminu



Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowa Rada Miasta w Świdnicy.

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez fanpage’u Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy https://www.fa-
cebook.com/MlodziezowaRadaMiastaSwidnica  lub pod nr tel. 74 856 29 93. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Młodzieżową Radą Miasta
Świdnicy za pośrednictwem portalu Facebook https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaSwidnica lub pod nr. (74)
856 29 93 (Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych). 
4.Dane  osobowe,  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji,  przeprowadzenia  i  promocji  Konkursu,  a  także  
w działalności informacyjnej, w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Młodzieżową Radę                       w
interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci postaw prospołecz-
nych, wolontariackich oraz aktywności obywatelskiej. 
5.Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
6.Dane  osobowe  takie  jak  numer  telefonu  kontaktowego  będą  przetwarzane  w  celach  kontaktowych,  
a podanie jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo  w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
7.Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach
konkursu.

8. Będziemy publikować nazwisko laureatów w konkursie, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Świdnicy, na fan -
page’u Młodzieżowej  Rady Miasta Świdnicy(  https://www.facebook.com/MlodziezowaRadaMiastaSwidnica),  na fanpage’u
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ( https://www.facebook.com/CentrumNGOSwidnica) oraz fanpage’u Świd-
nickie  Centrum  Wolontariatu  (  https://www.facebook.com/%C5%9Awidnickie-Centrum-Wolontariatu-831944336841695)
oraz w mediach w związku z promocją działań Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy.
9.Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
•właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych
osobowych  oraz  odbiorcy,  którym  muszą  zostać  ujawnione  dane  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa;
•Osoby które będą oceniały pracę;
Podmioty: Urząd Miasta w Świdnicy, Młodzieżowa Rada Miasta Świdnicy. 
10. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z prze-
pisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
11. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje 
•prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
•w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
•w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
•w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z
prawem;
•w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja
osoby fizycznej, której dane dotyczą;
•jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania
zautomatyzowanej decyzji;
•prawo do wycofania zgody
•prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  z  siedzibą  w  Warszawie  na  ulicy  Stawki  2  i  wszystkie  dane  kontaktowe  znajdują  się  na  platformie
www.uodo.gov.pl.11. 
12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany. 

…………………………………………..
podpis  uczestnika  bądź  opiekuna  lub
pełnoletniego uczestnika
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