
 1 

 
 
 

Konkurs Fotograficzny „Zoom na Dzieło” 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym 
„Zoom na Dzieło”. 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 

3. Partnerem jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Talentów „Ósemka”. 

4. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości 
wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany 
i kreatywny. Rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności 
twórczej młodzieży. 

 
5. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 
 

6. Konkurs fotograficzny organizowany jest w dwóch kategoriach: 
A- uczniowie VIII Liceum Ogólnokształcącego i uczniowie kierunku Technik 

Technologii Żywności, 
B- uczniowie kierunku Technik Fotografii i Multimediów. 

 
7. Uczestnicy konkursu wykonują fotografię inspirowaną dziełem wybranego 

artysty, uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie 
sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film). Fotografie mogą 
stanowić wierne repliki słynnych dzieł sztuki lub ich luźną, żartobliwą 
interpretację. Wybrane dzieło sztuki może być tylko pretekstem do stworzenia 
nietypowej i oryginalnej fotografii. 
Jury będzie oceniało kreatywność, estetykę i walory artystyczne przysłanych 
fotografii. 
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8. Jury konkursowe składające się z doktorów sztuk plastycznych – fotografki 
dr Jolanty Jędrej, grafika dr Piotra Florianowicza oraz innych przedstawicieli 
ZSPS i VIII LO oraz wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
oceni i wybierze najlepsze prace. 
 

9. Każdy uczestnik może zgłosić dwie fotografie w formie wydruku, w formacie 
20x30 cm. Wydrukowane prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2020r. na 
adres:  
ZSPS i VIII LO ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs 
„Zoom na Dzieło". Dodatkowo do 30 kwietnia 2020r. należy przesłać kopię 
każdej fotografii w wersji cyfrowej według poniższych wytycznych: plik 
zapisany w formacie JPG, tryb kolorów RGB, rozmiar w pikselach: 2362x3543, 
wymagana rozdzielczość: 300 dpi, pliki nie powinny zawierać więcej miejsca 
niż 5 MB. Pliki cyfrowe należny przysłać na adres mailowy: 
konkurszoomnadzielo@gmail.com pliki mogą być dołączone do maila 
w formie załącznika lub przesłane za pośrednictwem wetransfer’a. 
 

10. Prace powinny być czytelnie opisane według poniższego wzoru. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika danych 
uniemożliwiających prawidłową identyfikację autora i jego pracy. 
 
 
Imię i nazwisko      ......................................................................... 

tel.                         ........................................................... 

e-mail                     ........................................................... 

Kategoria (A,B)      .............................. 

Klasa                      .............................. 

Autor oryginalnego 
dzieła sztuki              ...................................................................... 

Tytuł oryginalnego 
dzieła sztuki              ....................................................................... 

 
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2020r. (lista zostanie 

umieszczona na stronie internetowej ZSPS i VIII LO www.8lo.torun.pl/pl/).  
 

12. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac 
odbędzie się w Galerii 34, w szkole ZSPS i VIII LO w Toruniu. O terminie 
uroczystości uczestnicy zostaną powiadomieni. 
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13. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: 
konkurszoomnadzielo@gmail.com 

 
14. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają 

zwrotowi.  
 

15. Nadesłanie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.  

16. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na 
gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu 
danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych 
osobowych” (Dz. U. 2016, poz. 992). 

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie 
i wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu na potrzeby Organizatora 
(strona internetowa). 

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie 
zasad konkursu określonych w regulaminie. 
 

19. W celu udziału w konkursie fotograficznym „Zoom na Dzieło”, konieczne jest 
wypełnienie i podpisanie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział 
w Konkursie Fotograficznym „Zoom na Dzieło”, przetwarzaniu danych 
osobowych i wykorzystaniu wizerunku oraz zapoznaniu z regulaminem 
konkursu i akceptacją jego warunków (Załącznik nr 1) przez rodzica lub 
opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego uczestnika 
konkursu.  
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Załącznik nr 1     

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie Fotograficznym „Zoom na Dzieło”, 
przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku oraz zapoznaniu z regulaminem 

konkursu i akceptacją jego warunków. 

 

Ja rodzic ucznia*/opiekun prawny ucznia*/pełnoletni uczestnik konkursu* 
…………………………….………….……………………....(imię i nazwisko uczestnika konkursu) klasy 
……………………..…………........................szkoły……………………………………………………………
………………………………………………..…..……………… (nazwa szkoły)  w ……………………., 
niżej podpisany oświadczam, że: 

1.  wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu*  
w konkursie fotograficznym  „Zoom na Dzieło”, 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 
dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu*  i udostępnienie  informacji o wynikach konkursu oraz 
przyznanej nagrodzie, w tym umieszczenie ich na stronie internetowej organizatorów, 
współorganizatorów, fundatorów nagród i patronów medialnych nazywanych dalej „podmiotami”     
wraz z podaniem imienia i nazwiska, kategorii, przyznanej nagrodzie oraz nazwie klasy i szkoły, do 
której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, 
obróbkę i powielanie materiałów za pośrednictwem wymienionych powyżej podmiotów w celu 
zgodnym z prowadzoną przez współorganizatora działalnością zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego     i Rady (EU) 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; 

3. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka/pełnoletniego uczestnika konkursu* utrwalonego jakąkolwiek techniką        
na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby organizacji, 
przeprowadzenia, dokumentacji i celów promocyjnych konkursu przez organizatorów, 
współorganizatorów, fundatorów nagród i patronów medialnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie 
jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. W ramach realizacji konkursu fotograficznego 
„Zoom na Dzieło”, dane w postaci zarejestrowanego wizerunku dziecka/pełnoletniego uczestnika, 
dokumentacji fotograficznej, filmowej, wypowiedzi udzielonej przez dziecko lub pełnoletniego 
uczestnika mogą być przekazywane wskazanym w pkt 2 podmiotom poprzez umieszczanie zdjęć lub 
filmów w przestrzeni publicznej. Jednocześnie zastrzega się możliwość wykorzystania wizerunku 
dziecka/pełnoletniego uczestnika oraz udzielonych przez niego wypowiedzi jedynie w celu promocji 
wskazanego powyżej wydarzenia.  Wizerunek lub wypowiedzi dziecka/pełnoletniego uczestnika nie 
mogą być użyte do innych celów w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/pełnoletniego 
uczestnika i nie mogą naruszać jego godności. 

4. zapoznałam/em się i akceptuję/nie akceptuję* wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Konkursu 
Fotograficznego „Zoom na Dzieło”, 
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Jestem świadoma/y, że mam prawo dostępu do treści moich danych/ mojego dziecka/podopiecznego* 
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie                
i konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

Zostałam/em poinformowana/y, że w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do cofnięcia 
wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu 
ich cofnięcia. Nie wyrażenie zgód zawartych punktach 1-4 będzie skutkowało brakiem możliwości 
uczestnictwa w konkursie. 

 
…………., dnia …………    …………..………….………………………………….. 
miejscowość                                           Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/lub pełnoletniego uczestnika konkursu** 

 

* niepotrzebne skreślić 

** UWAGA: W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia, zgody wyraża rodzic/prawny opiekun 
ucznia.  

 


