
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 
„MOJE FERIE ZIMOWE 2021 W OBIEKTYWIE ” 

 
I Organizator: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 

II Cel: 
1. Aktywne spędzanie okresu ferii zimowych , 
2. Zachęcenie do rodzinnej aktywności źródła zdrowia, 
3. Rozwijanie zdolności i technik fotografowania . 

 
III KATEGORIE  WIEKOWE: 

1. Uczniowie klas IV - V 
2. Uczniowie klas VI – VIII 

 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne (wykonane podczas aktywnego 
spędzania okresu ferii zimowych) wykonane samodzielnie i będące oryginałami, 

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie, 
3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie, z których komisja 

zakwalifikuje tylko jedną, biorącą udział w konkursie. 
 

 IV Zgłoszenia: 
1. Druk zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w formie elektronicznej do 

dnia 15.01.2021 na adres e-mail e.serbin@mosir.zory.pl, 
2. Termin dostarczenia prac: 

Prace należy przesłać/dostarczyć do dnia 18.01.2021 (ostateczny termin składania 
prac) na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach Hala Sportowa ul. 
Folwarecka 10. 

 
V Warunki:  

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii dowolną techniką i dowolnym 
urządzeniem (aparat, komórka) podanego tematu,  

2. Praca fotograficzna na konkurs musi być pracą wykonaną samodzielnie przez dziecko 
pod kierunkiem rodzica, opiekuna prawnego, 

3. Nadsyłane fotografie winny być wykonane w rozdzielczości 1280x1080, w formacie 
jpg, png lub pdf. 

4. Nadesłane lub dostarczone prace należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, czas i 
miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, imię i 
nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca została wykonana, 

5. Do nadesłanego zdjęcia należy dołączyć w formie papierowej oświadczenie 
wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego, 

6. Rodzic /opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w konkursie podejmuje 
wszystkie możliwe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
uczestnikom w warunkach panującej epidemii, 
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VI Kryteria oceny prac konkursowych: 
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 

laureata konkursu w swojej kategorii wiekowej, 
2. Prace oceniane będą pod względem 

 a) zgodności z tematem, 
 b) różnorodności stosowanych technik fotograficznych, 

c) walorów artystycznych i estetycznych,  
d) oryginalności pomysłu,  

 d) zgodności z warunkami regulaminu. 
3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 20 stycznia 2021. Ogłoszenie wyników 

nastąpi na stronie FB organizatora oraz internetowej www.mosir.zory.pl a także 
poprzez publikację w innych mediach. 

 

VII Nagrody, wyróżnienia: 
1. Organizator wyłoni zwycięzcę konkursu w każdej kategorii i przyzna po dwa 

wyróżnienia, za które wręczy dodatkowo indywidualne upominki dla dzieci. 
2. Forma doręczenia/odbioru nagród:  

Rodzic /opiekun prawny będzie mógł odebrać u Organizatora nagrody do dnia 
31.01.2021r., w Hali Widowiskowo-sportowej, ul. Folwarecka 10  

 

VIII Inne postanowienia: 
1. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i organizator 

zastrzega sobie prawo do wykorzystania ponownego prac w innych konkursach, 
2. Organizator konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu,  
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie  
4. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 
znajdującej się na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego 
wizerunku,/załącznik do pobrania /, 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

 
IX Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                         
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 
informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Żorach, ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. 
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): 
mosir@mosir.zory.pl  
2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: 
aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl  
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3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie                
z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w 
imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających 
na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami 
przetwarzają jego dane osobowe, 
c)  podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator 
pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 
innych przepisach prawa. 
6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 
RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 
RODO, 
e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-
g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 
2018 r. 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. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału                               
w imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 


