
REGULAMIN  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO 
„Walentynki na sportowo w obiektywie” 

 
I Organizator: 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
II Cel: 

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu podczas „Dnia Walentynek”. 
2. Zachęcanie do aktywności sportowej - rozwijanie zdolności i technik 

fotograficznych. 
IV WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba.  
2. Przedmiotem konkursu fotograficznego będą zdjęcia przedstawiające aktywne 

spędzenie wolnego czasu we dwoje (np. podczas spaceru, NW, biegów,  tańca 
itp.). 

 IV Zgłoszenia: 
1. Zdjęcia konkursowe można przesyłać na adres: e.serbin@mosir.zory.pl 
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem  19.02.2021. 
3. Jedna osoba może zgłosić jedną fotografię.  

V Warunki:  
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia dowolną techniką. 
2. Praca fotograficzna na konkurs musi być wykonana samodzielnie, w rozdzielczości 

1280x1080, w formacie jpg, png lub pdf. 
3. Nadesłaną fotografię należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, czas i miejsce gdzie 

wykonano zdjęcie, imię i nazwisko autora, a w przypadku osoby niepełnoletniej imię i 
nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego praca została wykonana). 

4. Do nadesłanej fotografii, wykonanej przez osobę niepełnoletnią należy dołączyć w 
formie papierowej, oświadczenie wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego, 
dotyczące udostępniania danych oraz wizerunku (Załącznik Nr 1). 

6. Rodzic /opiekun prawny zgłaszając dziecko do udziału w konkursie podejmuje 
wszystkie możliwe działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 
w warunkach panującej epidemii. 

VI Kryteria oceny prac konkursowych: 
1. Fotografie oceniane będą pod względem: 

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

c) walorów artystycznych i estetycznych,  
d) oryginalności pomysłu (obecności na zdjęciu ozdobnych elementów 

walentynkowych), 
 d) zgodności z regulaminem konkursu. 

2. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 25 lutego 2021. Ogłoszenie wyników nastąpi 
na stronie internetowej organizatora www.mosir.zory.pl  

VII Nagrody, wyróżnienia: 
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród nadesłanych prac 

10 najlepszych fotografii, które zostaną nagrodzone upominkami, ufundowanymi 
przez organizatora. 
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2. Nagrody  będą do odebrania w Hali sportowej, ulica Folwarecka 10 , (biuro nr 3), do 
dnia 1 marca 2021 roku. Po tym terminie nieodebrane nagrody przechodzą na rzecz 
organizatora.  
  

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

zastrzega sobie prawo do ponownego ich wykorzystania zgodnie z celami 
statutowymi MOSiR-u. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
4. Każda osoba dorosła osoba, znajdująca się na  konkursowym zdjęciu zobowiązana 

jest do dołączenia pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę, na nieodpłatną 
publikację wizerunku (załącznik nr 2). 

5. Osoby biorące udział w aktywnym spędzaniu wolnego czasu podczas „Dnia 
Walentynek”, winny dostosować rodzaj ćwiczeń do stopnia swoich umiejętności  i 
stanu zdrowia. MOSiR Żory nie ponosi odpowiedzialności za poniesiony uszczerbek 
na zdrowiu, czy wypadek wynikły podczas ćwiczeń i nie ubezpiecza od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.    

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  
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 
konkursie organizowanym 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. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 
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lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych 
przepisach.  
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. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  
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. 

 
 
 
 
Organizator  
MOSR Żory 
 
 

 
 


