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Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące 

WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

ZOOM NA DZIEŁO 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Fotograficznego ZOOM NA DZIEŁO jest Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. 

2. Sponsorami nagród są: 

- Sklep Fotograficzny Foto-Net   

- Fundacja Wspierania i Rozwoju Talentów „Ósemka” 

II. CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest: 

- pogłębienie wiedzy uczniów na temat twórczości wybranego artysty, 

- analiza wybranego dzieła sztuki w sposób zindywidualizowany i kreatywny, 

- rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży. 

III. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów ZSPS i VIII LO w Toruniu. 

2.iUczestnicy 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 jedynie 
pretekstem do stworzenia nietypowej i oryginalnej fotografii. 

3. Prace konkursowe mogą być wykonane samodzielnie lub w parach, muszą być pracami 
autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane. 
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4. Każdy uczestnik/duet biorący udział w konkursie może zgłosić 2 fotografie. 

5. Każdy wysłany plik powinien być nazwany wg wzoru: Imię_Nazwisko_nrpracy.jpeg, np.: 

Jan_Kowalski_01.jpeg, Jan_Kowalski_02.jpeg. 

6. Każdy uczestnik razem z pracą konkursową musi przesłać cyfrową wersję wybranego przez 
siebie dzieła sztuki.   

7. W treści maila należy podać imię i nazwisko autora/autorów pracy konkursowej, klasę oraz 
autora i tytuł oryginalnego dzieła sztuki. 

7. Wymagania techniczne pracy konkursowej: 

a) rozdzielczość: nie mniej niż 300 ppi, 

b) dłuższy bok nie mniej niż 4000 pikseli, 

c) na pracach nie mogą znajdować się żadne znaki, oznaczenia, w tym min. podpisy, 
znak wodny, logo, 

d) jedna praca nie może przekraczać 10 MB. 

IV. TERMIN, MIEJSCE I ZASADY NADSYŁANIA PRAC 

1. Termin nadsyłania prac upływa 14 maja 2021 roku. 

2. Prace na konkurs należy przesyłać wyłącznie w formie cyfrowej zapisane w formacie JPEG 
na adres: konkurszoomnadzielo@gmail.com 

4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym 
regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 
z późn. zm.). 

5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest 
Organizator. 

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do 
konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego/ zgłaszających. 

7. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych 
i autorskich). 

8. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na nieodpłatne 
wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw 
osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu, 
a także ich ekspozycją na wystawie pokonkursowej. 
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9. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

V. OCENA I EKSPOZYCJA PRAC 

1. Skład Jury Konkursowego 

Przewodnicząca Jury:  

dr Jolanta Jędrej – fotografka, nauczycielka  fotografii w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego 
i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz wykładowczyni fotografii na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Intermediów 

Członkowie Jury: 

dr hab. Anna Kola – fotografka, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
wykładowczyni w Katedrze Intermediów 

mgr Dominika Dobkiewicz -– graficzka, nauczycielka cyfrowej obróbki obrazu w Zespole Szkół 
Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu 

dr Piotr Florianowicz – grafik, nauczyciel cyfrowej obróbki obrazu w Zespole Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz wykładowca projektowania 
graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 
Katedrze Projektowania Graficznego 

2. Jury będzie oceniało kreatywność, estetykę i walory artystyczne zgłoszonych fotografii. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja 2021r. (lista zostanie umieszczona na 
stronie internetowej ZSPS i VIII LO www.8lo.torun.pl/pl/) oraz na oficjalnym profilu FB Szkoły. 

4. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 
w szkolnej Galerii34 Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu. O terminie wystawy Organizator poinformuje laureatów drogą mailową. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją REGUAMINU KONKURSU 
w całości. 

2. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac autora 
do konkursu. 

3. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurszoomnadzielo@gmail.com 
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Oświadczenie pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia 

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

(imię i nazwisko ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

Oświadczam że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU 
FOTOGRAFICZNEGO ZOOM NA DZIEŁO organizowanego przez Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i akceptuję jego warunki;  
2. wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………… (imię i nazwisko autora pracy) 
w/w konkursie; 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, 
w jego działalności statutowej);  

4. złożoną na konkurs pracę wykonałem/dziecko wykonało osobiście i przysługują mi/dziecku 
prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone;  

5. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza 
ich majątkowych i osobistych praw autorskich; za wszelkie roszczenia osób trzecich, które 
wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu,  

6. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik nieodpłatnie, 
bez ograniczenia w czasie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na następujących polach eksploatacji:  

a) rozpowszechnianie pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie;  

b) utrwalanie i zwielokrotnianie pracy konkursowej dowolna techniką i w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych;  

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie 
pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z 
wykorzystaniem Internetu;  

7. z chwilą przekazania pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu, uczestnik przenosi 
nieodpłatnie na Organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania pracy konkursowej 
oraz zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy konkursowej.  

8. zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:  

 

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

                                 Data i podpis pełnoletniego ucznia lub  

                                 rodzica/opiekuna prawnego 
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Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu, czyli jak będziemy przetwarzać 
Twoje dane osobowe? (klauzula informacyjna) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy 
ul. Grunwaldzkiej 33 w Toruniu.  
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować 
z inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 
rodo1@tcuw.torun.pl lub telefonicznie pod numerem: 56 611 89 92.  
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji 
Konkursu, a także w działalności statutowej Organizatora – ZSPS i VIII LO w Toruniu, 
w szczególności celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych tj.: 
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej 
wiedzy w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji 
uczniów, promowanie nauczycieli wspierających uzdolnienia uczniów.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a w związku z ustawą z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1036). 
5. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit 
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji 
i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.  
6. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych 
uczestników w konkursie, na stronie internetowej i stronie Facebook Organizatora Konkursu 
w związku z promocją działalności statutowej Organizatora Konkursu.  
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) 
– przez czas określony w tych przepisach.  
8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  



 6 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).  
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na 
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.  
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 
wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia 
udziału w konkursie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych 
dotyczących dziecka - autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu 
oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową oraz stronę Facebook 
Organizatora Konkursu oraz w ramach działalności statutowej Organizatora.  

 

 

 

…………………………………………  

Data i podpis pełnoletniego ucznia lub 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku dziecka - autora pracy, w tym 
na publikację na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

  

…………………………………………………  

Data i podpis pełnoletniego ucznia lub 
rodzica/opiekuna prawnego 
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Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz 
z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 

  

…………………………………………………  

Data i podpis pełnoletniego ucznia lub 
rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


