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Zespół Szkół Technicznych w Lipnie 
ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, e-mail: zstlipno.konkurs@gmail.com tel. 54 287 33 21, tel. 720 56 57 57 

 
 

 

REGULAMIN 

 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału  

w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pn. „Kobieto! puchu marny !” 

 

1. Powiatowy Konkurs Fotograficzny zwany dalej „Konkursem” odbywa się pod nazwą „Kobieto, puchu 

marny ...”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

3. Celem Konkursu jest uczczenie Roku Polskiego Romantyzmu, ukazanie romantycznej wizji 

współczesnej dziewczyny/kobiety, a także rozwijanie zdolności i pasji fotograficznych młodzieży 

Powiatu Lipnowskiego. 

4. Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych, dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych 

oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

5. Sponsorami konkursu są: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe "WAWIK" S. Jabłoński w Lipnie oraz Pracownia reklamy "VIRGO" Edward 

Krzemieniecki w Lipnie. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych znajdujących się na terenie powiatu lipnowskiego. 

2. Uczestnik Konkursu przygotowuje pod opieką nauczyciela lub samodzielnie jedną lub dwie prace 

konkursowe na temat zgodny z hasłem: „Kobieto, puchu marny” i przysyła ją w formie elektronicznej 

Organizatorowi. 

3. Motywem przewodnim konkursu są słowa Gustawa z IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza, 

który zachwyca się anielską postacią swojej ukochanej, jej wdziękiem, powabem i urodą, ale 

także zauważa, że prawdziwa natura kobiety jest nieodgadniona i tajemnicza.  

Słowa te stanowić mają dla uczestników konkursu inspirację do ukazania romantycznej wizji 

dziewczyny i kobiety w dzisiejszym świecie.  

4. Uczestnik Konkursu może nadesłać na konkurs jedno lub dwa zdjęcia. Praca może również 

przedstawiać jeden cykl składający się od trzech do pięciu zdjęć.  

mailto:zabytki@kpck.pl
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5. Praca konkursowa nie może mieć więcej niż jednego autora. 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY 

1. Praca konkursowa ma formę elektroniczną i musi być wykonana w formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi 

(minimalna objętość zdjęcia to 500 KB). 

2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza wyraźną ingerencję graficzną. 

3. Zdjęcia, na których znajdować się będą jakiekolwiek znaki i cyfry, nie zostaną dopuszczone do udziału w 

konkursie.  

4. Do maila z pracą konkursową należy dołączyć: 

- wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, 

- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i posiadaniu praw autorskich do zdjęć 

podpisane przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna, 

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez uczestnika konkursu lub jego 

prawnego opiekuna. 

(dokumenty w załączeniu) 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób 

fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej.  

Autorzy zdjęć dla własnego bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie 

wizerunku osób trzecich. 

 

UWAGA: W przypadku Uczestnika poniżej 18. roku życia do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie 

rodzica lub prawnego opiekuna "o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i wyrażeniu zgody na udział 

dziecka w konkursie". (w załączeniu) 

Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatora 

Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu lub jego opiekun prawny. 

 

ZASADY DOSTARCZANIA PRAC 

1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 22 maja 2022 roku do godz. 22.00. Zdjęcia nadesłane po tym 

terminie nie wezmą udziału w rywalizacji konkursowej. 

2. Prace konkursowe mogą przysyłać nauczyciele, rodzice oraz sami Uczestnicy. 

3. Praca konkursowa – zdjęcie/zdjęcia - przysyłana jest jako załącznik do emaila ze zgłoszeniem do konkursu.  

Praca w plikach graficznych (zdjęcia) opatrzona jest w nazwie imieniem i nazwiskiem Uczestnika 

Konkursu. 

Jeżeli pracę stanowi kilka zdjęć, kolejne zdjęcia lub cykl zdjęciowy powinny zawierać również numerację 

określającą kolejność zdjęć w cyklu. Dopuszcza się przesłanie pracy w folderze typu ZIP. 

4. Pracę konkursową należy przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: 

zstlipno.konkurs@gmail.com w tytule e-maila wpisując: „Konkurs fotograficzny”. 
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5. Organizator potwierdzi e-mailem zwrotnym otrzymanie pracy konkursowej w ciągu 48 godzin. W 

przypadku braku potwierdzenia, wskazane jest ponowienie zgłoszenia lub kontakt z Organizatorem. 

 

OCENA PRAC, NAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Organizator powoła Komisję Konkursową,  która dokona oceny według poniżej określonych kryteriów: 

a) interpretacja tematu-pomysł i kreatywność 

b) walory estetyczne, wykadrowanie, kompozycja. 

2. Zdobywców nagród w Konkursie wyłoni Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy w terminie 

określonym przez Organizatora, nadeślą prace spełniające wymogi określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

4. Organizator przewiduje przyznanie 3 nagród głównych, oraz wyróżnień oddzielnie dla obu grup 

wiekowych uczestników. 

Będą to nagrody finansowe: 

I miejsce – 300 zł 

II miejsce – 200 zł 

III miejsce 100 zł 

Pozostali uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy i podziękowania za opiekę merytoryczną i 

udział w konkursie. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ostatnim tygodniu maja 2022 roku. Uroczysty finał konkursu, 

rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku w 

siedzibie Organizatora – Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie przy ulicy Okrzei 3. 

O dokładnej godzinie uroczystego finału Organizator powiadomi osoby nagrodzone telefonicznie lub 

mailowo. Szczegółowa informacja zostanie opublikowana do 29 maja 2022 r. na stronie internetowej 

Organizatora.  

6. Szkoły i Uczestnicy Konkursu, którzy znajdą się w gronie Laureatów, zostaną powiadomieni o tym do 29 

maja 2022 r. drogą elektroniczną. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu 

pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania i 

korzystania z fotografii na Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, na polach 

eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do celów 

marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-

reklamowych (strona internetowa, media społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - 

wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, 

ilościowych i terytorialnych. 
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2.  Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie portretowe i zawierające wizerunki osób trzecich, oświadcza 

tym samym, że posiada zgodę  tych osób na publikację ich wizerunku. 

3. Uczestnik konkursu, wysyłając fotografie oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin konkursu oraz 

wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego 

danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem konkursu, a także - zgodnie z własną wolą 

- na publikację podstawowych danych i ich wykorzystanie w celach informacyjnych i marketingowych 

związanych z działalnością Organizatora konkursu. 

4. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w przyszłości pod 

warunkiem braku zmiany celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody. 

5. W celu organizacji konkursu Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Lipnie pozyskuje od osób zainteresowanych dane osobowe w zakresie wskazanym w Karcie zgłoszenia 

uczestnictwa. 

6. Zgłaszający udział w konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia 

zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z bazy Zespołu Szkół 

Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy 

udział w konkursie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed 

jej odwołaniem. 

7. Administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. Dane osobowe 

(zgodnie z Kartą zgłoszenia uczestnictwa) podawane są przez osoby, których dane dotyczą, a w przypadku 

dzieci - przez osoby będące opiekunami prawnymi lub sprawującymi pieczę nad dzieckiem, dobrowolnie, 

niemniej bez ich podania nie jest możliwy udział w konkursie. Zbierane są one wyłącznie w celu ich 

przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej 

obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą 

również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane 

odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane 

dotyczą, a w przypadku dziecka - jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, 

przysługuje prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych 

oraz odwołania zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób 

biorących udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego. 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

Tygodnik Lipnowski, portal terazlipno.pl 

Pełna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora 
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ZAŁĄCZNIK 
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Fotograficznym 

 
imię, nazwisko  …………………………………………………………………………klasa………………………. 

kategoria konkursowa (szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa) ................……………………………… 

tytuł pracy ……………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa, adres placówki oświatowej do której uczęszcza uczestnik, numer telefonu……………………………………. 

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

adres e-mail lub numer telefonu autora ……………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Powiatowego Konkursu  Fotograficznego pt. ”Kobieto, puchu marny ...”, 

akceptuję warunki regulaminu i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.  

 

 

                                                                                                 ……………………………………………………………………… 
                                                                   podpis uczestnika konkursu powyżej 18 roku życia 

                                                                 lub rodzica /prawnego opiekuna poniżej 18 roku życia 

 

Oświadczam, że jestem autorem/autorką zdjęcia i mam prawa autorskie do tego zdjęcia oraz posiadam zgodę do upublicznienia 

wizerunku osób trzecich i nie naruszam ich dóbr osobistych.  

 

                                                                                                 ……………………………………………………………………… 
                                                                                      podpis uczestnika konkursu powyżej 18 roku życia 

                                                                              lub rodzica /prawnego opiekuna poniżej 18 roku życia 

 

 

 

                           Zgoda osoby pełnoletniej oraz powyżej 18 roku życia 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji,  przeprowadzenia i promocji  konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu przez Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie. W szczególności: 

wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom, ekspozycja zdjęć, publikacja prac ich tytułu, imion i 

nazwisk autorów oraz szkół z których pochodzą, w celach promujących konkurs. Przyjmuję także do wiadomości, iż administratorem 

danych osobowych jest. Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej przy ul. Okrzei 3,  87-600 w Lipnie.  Posiadam wiedzę, że 

podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

 

  

                                                                               ……………………………………………………………………… 
                                                                             podpis uczestnika konkursu                                                                                                       

 
 

Zgoda rodziców/opiekunów 
 prawnych osoby poniżej 18 roku życia 

 

            Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko nieletniego)  

 

                 ……………………………………………….................................................................................................. 
w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt. „Kobieto, puchu marny ...”. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
mojego dziecka przez Zespół Szkół Technicznych przy ul. Okrzei 3, 87-600 w Lipnie, na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu. 
W szczególności: wyłonienie jego zwycięzców, ogłoszenie wyników i wręczenie  nagród zwycięzcom, ekspozycji zdjęć, publikacji prac ich 
tytułów, imion i nazwisk autorów oraz szkół z których pochodzą, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r.  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony 
osób fizycznych zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO) 

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka jest Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w 

Lipnie. Posiadam prawo do wglądu w treść danych mojego dziecka oraz możliwość ich poprawiania, a podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. 

 

 

                                                               …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                         Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


