
SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  

z okazji 45-lecia SOSW w KOSZALINIE 

„MOJE HOBBY, MOJA PASJA” 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator konkursu: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie. 

 

2. Cele konkursu: 

• Celem konkursu jest promowanie pasji, zainteresowań i talentów uczniów, ich 

opiekunów i pracowników SOSW w Koszalinie ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

aktywne formy spędzania czasu wolnego.  

• Prezentowanie ciekawych technik fotograficznych. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, ich opiekunów oraz wszystkich 

pracowników Specjalnego OśrodkaSzkolno – Wychowawczego w Koszalinie. 

• Zadaniem uczestnika jest zaprezentowanie swoich pasji, zainteresowań i talentów w 

formie zdjęcia. Obowiązuje zasada „1 uczestnik = 1 zdjęcie”. 

• Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementówzdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

• Praca fotograficzna powinna zawierać informacje dotyczące autora –   

           imię i nazwisko. 

• Zdjęcie powinno pokazywać uczestnika konkursu prezentującego swoje hobby, pasję. 

• Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność oraz zgodność z tematem. 

• Zdjęcia  należy przesłać w formie elektronicznej na adres: 

Anna Zielinkiewicz        sosw.zielinkiewicz.anna@gmail.com 

Martyna Niewiadomska niewiadomska.martyna.sosw@gmail.com  

• Do pracy należy dołączyć uzupełniony i podpisany załącznik nr 1 i załącznik nr 2 

zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Prace bez odpowiedniej zgody nie   

będą uczestniczyć w konkursie. 

• Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

• Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
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4. Termin składania prac: 

• Termin składania prac upływa 15 maja 2022 r. 

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu: 

• Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni zwycięzców w dniu 

 2 czerwca 2022. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. Prace fotograficzne będą ocenione w trzech kategoriach: 

          - uczniowie  

          - rodzice/opiekunowie 

          - pracownicy 

Wybrane zdjęcia zostaną wyeksponowane w Placówce podczas uroczystości związanych z 

obchodami 45-lecia SOSW w Koszalinie. 

 

 

6. Uwagi końcowe: 

• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, jeżeli nie wpłynie ona na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania konkursu 

lub jego zakończenia bez dokonania wyboru zwycięskiej pracy, w każdym 

momencie, bez podawania przyczyn. 

• Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnego eksponowania i 

wykorzystania prac konkursowych oraz podania podstawowych danych 

osobowych autora w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu 

informacji w celu promocji Konkursu. 

• Szczegółowych informacji o konkursie udziela p.Anna Zielinkiewicz 

Tel.663767898, p. Martyna Niewiadomska tel. 734483797.  

 

 

 

 

Organizatorzy: 

Anna Zielinkiewicz 

Martyna Niewiadomska 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie 



Załącznik nr 1 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na udział w szkolnym konkursie fotograficznym 

„Moje hobby, moja pasja” 

i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem 

konkursu i akceptacja jego zapisów. 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/własny 

 

....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

w szkolnym konkursie fotograficznym „Moje hobby, moja pasja”oraz na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika/uczestniczki konkursu zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922). 

 Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:   

• Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

w Koszalinie, ul. Rzeczna 5, 75-724 Koszalin, tel. 94 342 06 16. 

• Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia 

wyników Konkursu, przekazania nagród. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu,oraz 

wizerunek Zwycięzcy, mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatora 

oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz 

rodzicom i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i 

danych dziecka oraz ich poprawienia. 

• Jednocześnie wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego 

wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu. 

Oświadczam również, że zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem szkolnego 

konkursu fotograficznego „Moje hobby, moja pasja” i akceptuję jego zapisy. 

 

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

 Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu/pracownika SOSW w Koszalinie 



Załącznik nr 2 

Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu 

na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

 

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koszalinie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu fotogtaficznego „Moje hobby, moja pasja”. Zostałem poinformowany/a, że moje dane 

osobowe będą przetwarzane na cele wyłonienia zwycięzców konkursu.   

 

☐ Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie danych osobowych 

mojego dziecka, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia konkursu. 

Wizerunek uczestników oraz prace mogą być publikowane na stronach internetowych 

Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że 

zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………   ……... ……………………………… 

 Miejscowość, data                              Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 


