Regulamin konkursu fotograficznego:

„Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę
urodzin malarza”.
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Konkurs fotograficzny „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę
urodzin malarza” organizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im.
Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, zwanego dalej Organizatorem.
2.Celem Konkursu jest wzrost zainteresowania życiem i twórczością
Józefa Chełmońskiego wśród społeczności lokalnej, rozwijanie

osobistych zainteresowań uczestników konkursu, ich wrażliwości
estetycznej oraz zdolności operowania językiem fotografii w praktyce.
3.Konkurs skierowany jest do społeczności powiatu łowickiego,
szczególnie do dzieci i młodzieży ze szkół powiatu łowickiego.
4.Projekt dofinansowany przez Łowicki Ośrodek Kultury w ramach
konkursu Małe Granty 2019.
5.Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie
internetowej: https://lo1lowicz.pl
§ 2. Termin zakończenia Konkursu
1.Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 4
października 2019.
§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu
1.Każdy uczestnik prześle maksymalnie 3 fotografie inspirowane
działami Józefa Chełmońskiego, jego dokonaniami, samą osoba malarza
lub miejscami, w który przebywał.
2. Uczestnicy dostarczą prace konkursowe zapisane w oryginalnej
wielkości i rozdzielczości, w formacie JPG lub TIF: drogą elektroniczną
na adres d.kowalczyk@lo1lowicz.pl lub - w wersji elektronicznej (płyta
CD/DVD/pamięć przenośna) do sekretariatu I LO w Łowiczu oraz w
formie papierowej w rozmiarze A4 lub A3. Jeżeli praca będzie
dostarczona w formacie A3, nie ma potrzeby dostarczania materiału w
formie elektronicznej.

3. Do pracy należy dołączyć Formularz uczestnictwa (Załącznik)
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie dobrowolnej
zgody na przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru
(w Załączniku). Zgodę można w dowolnym momencie odwołać poprzez
złożenie oświadczenia w formie przesłanej korespondencji do I LO
w Łowiczu.
4. Najlepsze fotografie będą wywoływane w formacie A3 i przygotowane
do wystawy, która odbędzie się w Muzeum w Łowiczu.
5.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania prac,
które nie spełniają wymogów Konkursu tj. mają nieprawidłową
rozdzielczość, są niskiej jakości.
6.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niezwracania
przesłanych prac.
7.Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem
majątkowych praw autorskich do celów promocyjnych I LO.
8.Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
9.Zgłoszenie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na publikację
pracy w www.serwisach,jak również zgodę na publikację i wykorzystanie
fotografii w materiałach promocyjnym I LO z uwzględnieniem osobistych
praw autorskich.
10.Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu wraz z podaniem imienia
i nazwiska autora nastąpi nie później niż do 18 października 2019r.
na stronie internetowej https://lo1lowicz.pl/
§ 4. Zasady Oceny przez Komisję Konkursową
1.Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.
2.Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę
następujące kryteria: kreatywność, atrakcyjność ujęć, zgodność
z regulaminem.
3.Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięskich prac należy
wyłącznie do Komisji Konkursowej.
§ 5. Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą
mailową lub telefoniczną.
2.Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Łowicki Ośrodek Kultury w ramach konkursu Małe Granty 2019
§ 6. Postanowienia końcowe

Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą zdnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez
Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem
i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich
opublikowanie w środkach masowego przekazu.

KLAUZULA INFORMACYJNA I LO W ŁOWICZU
Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
danych Osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Danych osobowych jest I LO w Łowiczu, ul.
Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w I LO w Łowiczu jest
pani Dominika Kowalczyk, e-mail d.kowalczyk@lo1lowicz.pl
Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: I LO
w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia
realizacji zadań projektu „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę
urodzin malarza”.
4. Odbiorcą pani/Pana danych osobowych będą:- podmioty
uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa-podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty
przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny realizacji wskazanego w punkcie 3 celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe
jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne,
jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji
określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Uczestnik konkursu:
Imię i nazwisko
.........................................................................................................................
Wiek
............................................................................................................................. .............
Miejsce zamieszkania (miejscowość)
.......................................................................................
E-mail, telefon
...........................................................................................................................

Nauczyciel lub opiekun artystyczny uczestnika*:
Imię i nazwisko
.........................................................................................................................
E-mail, telefon
...........................................................................................................................

Szkoła (inna placówka)**:
Nazwa
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
Adres (ulica, numer, kod, miejscowość)
............................................................................................................................. ................
......................................................................................................................................... ....
E-mail, telefon
...........................................................................................................................
Tytuły fotografii - liczba zdjęć w zestawie:
1.
.............................................................................................................................................
2.
............................................................................................................................. ................
3.
.............................................................................................................................................

*wypełniają uczestnicy niepełnoletni i/lub osoby reprezentujące instytucje, placówki edukacyjne.
**wypełniają uczniowie reprezentujący instytucje, placówki edukacyjne i in.

Zgoda na udział niepełnoletniego uczestnika
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka*/podopiecznego*
………………………………………………………………………………………………… w konkursie
„Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”.
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
(podpis jednego z rodziców/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich uczestników)
Data ……………………………… 2019 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
wyrażam*/nie wyrażam* zgodę/y na ograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych
(w okresie do 31.12.2019 r. lub dłużej w przypadku konieczności obrony roszczeń) w zakresie
wskazanym

w

powyższym

formularzu

zgłoszeniowym,

przez

Administratora

Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3,

–

I

Liceum

99 – 400 Łowicz,

na potrzeby działalności marketingowej, promocyjnej oraz oświatowej związanej z organizacją konkursu
„Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”. Oświadczam, że zostałam/em
poinformowany, że powyższe zgody mogę w dowolnym momencie odwołać. Oświadczam, że
zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie, przy czym brak zgody
uniemożliwia uczestnictwo w konkursie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Akceptuję
i oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”.
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
podpis jednego z rodziców/opiekuna prawnego lub podpis uczestnika konkursu (w przypadku
pełnoletnich uczestników)

Data: ....................................... 2019 r.

Zgoda na publikowanie danych osobowych
Wyrażam*/Nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich*/mojego dziecka*
danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy szkoły oraz wizerunku
twarzy (utrwalonego na zdjęciach lub nagraniu filmowym podczas wernisażu związanego
z ogłoszeniem wyników konkursu „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”).
Zgoda jest wyrażona dobrowolnie i dokonana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO). Przetwarzania dokonuje Administrator – I Liceum
Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99 – 400 Łowicz, na
potrzeby działalności marketingowej, promocyjnej oraz oświatowej, związanej między innymi z:
- publikacją danych na stronie internetowej pod adresem https://lo1lowicz.pl/, www.muzeumlowicz.pl,
- publikacją danych w serwisie społecznościowym Facebook,,
- rozesłaniem informacji o laureatach konkursu do pozostałych uczestników konkursu,
- publikowaniem danych o laureatach konkursu w ogólnodostępnej prasie i mediach publicznych.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie
odwołać. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie,
przy czym brak zgody uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyżej,
w szczególności w celu upublicznienia informacji o laureatach konkursu.
braku wyrażenia powyższej zgody dane osobowe będą upublicznione wyłącznie

W przypadku
w zakresie

imienia i nazwiska autora zdjęć, zgodnie z Prawem autorskim. Odwołanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej
cofnięciem.
Imię i nazwisko . ...........................................................................................................................
podpis jednego z rodziców/opiekuna prawnego lub podpis uczestnika konkursu
(w przypadku pełnoletnich uczestników)

Data: ....................................... 2019 r.

* Niepotrzebne skreślić

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela lub opiekuna
artystycznego uczestnika konkursu
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w okresie do 31.12.2019 r. lub dłużej w przypadku
konieczności obrony roszczeń) w zakresie wskazanym w powyższym formularzu zgłoszeniowym, przez
Administratora – I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3,
99 – 400 Łowicz. Przetwarzanie następuje wyłącznie na potrzeby przekazywania istotnych informacji
związanych z uczestnictwem osoby, której jestem nauczycielem*/opiekunem artystycznym*, w związku
z organizacją konkursu „Chełmońskie inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie
odwołać. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie,
przy czym brak zgody uniemożliwia przekazywanie istotnych informacji związanych

z

organizacją konkursu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................

podpis nauczyciela lub opiekuna artystycznego uczestnika konkursu

Data: ....................................... 2019 r.

Zgoda na publikowanie danych osobowych
Wyrażam*/Nie wyrażam* zgodę/y na nieograniczone czasowo przetwarzanie moich danych osobowych
w zakresie: imienia i nazwiska oraz wizerunku twarzy (utrwalonego na zdjęciach

lub

nagraniu filmowym podczas wernisażu związanego z ogłoszeniem wyników konkursu „Chełmońskie
inspiracje – w 170 rocznicę urodzin malarza”).
Zgoda jest wyrażona dobrowolnie i dokonana zgodnie zart. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO). Przetwarzania dokonuje Administrator – I Liceum
Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99 – 400 Łowicz,
na potrzeby działalności marketingowej, promocyjnej oraz oświatowej, związanej między innymi z:
-publikacją danych na stronie internetowej pod adresem https://lo1lowicz.pl/, www.muzeumlowicz.pl,
- publikacją danych w serwisie społecznościowym Facebook,,
- rozesłaniem informacji o laureatach konkursu do pozostałych uczestników konkursu,
- publikowaniem danych o laureatach konkursu w ogólnodostępnej prasie i mediach publicznych.
.Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że powyższą zgodę mogę w dowolnym momencie
odwołać. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że niniejsza zgoda jest wyrażona dobrowolnie,
przy czym brak zgody uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych w celach określonych powyżej,
w szczególności w celu upublicznienia wizerunku. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
Imię i nazwisko ...........................................................................................................
podpis nauczyciela lub opiekuna artystycznego uczestnika konkursu

Data:.......................................2019r.
* Niepotrzebne skreślić

