REGULAMIN I GMINNEGO KOKURSU
„BĄDŹ POZYTYWNY DLA KLIMATU. ZIEMIA CI PODZIĘKUJE”
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Organizator Konkursu:
Gmina Borowa, 39 – 305 Borowa 223
Cel Konkursu:
1. rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
2. kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem naturalnym,
3. promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody.
Uczestnicy Konkursu:
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół podstawowych
z terenu gminy Borowa, za pisemną zgodą prawnych opiekunów. Udział
w konkursie jest bezpłatny.
Kategorie konkursowe:
I grupa: klasy III – V
II grupa: klasy VI – VIII.
Zdjęcia konkursowe:
Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują
do tematu i zostały wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem
I edycji konkursu. Zdjęcia poddane obróbce, polegającej na fotomontażu
oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Zdjęcia niespełniające wymagań
nie zostaną dopuszczone do konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić
maksymalnie 3 zdjęcia (plik JPG o dobrej rozdzielczości). Zdjęcia nadsyłane
drogą elektroniczną powinny zawierać dane o autorze w treści maila lub w pliku
tekstowym (wg wzoru karty zgłoszenia). Pliki należy przesłać na adres mailowy:
a.piatkowska@borowa.pl do 31.05.2022 r. do godz. 15:00 z dopiskiem:
I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „BĄDŹ POZYTYWNY DLA
KLIMATU. ZIEMIA CI PODZIĘKUJE”.
Prace konkursowe:
Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi
wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożenie, oświadczenia o tych faktach. Każdy
uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace zgłoszone
do konkursu nie będą zwracane autorom. Prace mogą być wykonane dowolną
techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, pastele
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suche, pastele olejne). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub
blok techniczny. Tematyka prac powinna być ściśle związana i ideą konkursu,
to jest promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody i dbanie
o klimat. Pracę opisaną wg następującego wzoru: imię i nazwisko, wiek, telefon
kontaktowy (wg wzoru karty zgłoszenia), tytuł i krótki opis pracy (technika
wykonania, koncepcja), imię i nazwisko rodzica i opiekuna prawnego. Prace
należy dostarczyć do Urzędu Gminy Borowa (39 – 305 Borowa 223)
do 31.05.2022 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: I GMINNY KONKURS
FOTOGRAFICZNY „BĄDŹ POZYTYWNY DLA KLIMATU. ZIEMIA
CI PODZIĘKUJE”
Jury Konkursu:
Fotografie zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez
organizatora. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez
organizatora. Decyzje jury są ostateczne i wiążące.
Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu:
Spośród prac jury wyłoni laureatów w każdej z kategorii wiekowej. Zastrzega się,
iż jury ma prawo nie przyznać nagród w danej kategorii wiekowej, gdy prace nie
będą spełniać warunków konkursu Ogłoszenia wyników konkursu oraz
wręczenia nagród odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 2022 r. Laureaci
o uzyskaniu nagrody zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo przez
organizatora.
Prawa autorskie:
Z chwilą przesłania prac do organizatora uczestnik: oświadcza, iż jest wyłącznym
ich twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób
trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób
przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu; udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania bez
ograniczeń czasowych w dowolnym celu, a w szczególności do szeroko
rozumianych działań promocyjnych.
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Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu. Regulamin konkursu zostanie udostępniony do wglądu
na stronie internetowej www.borowa.pl. Decyzje w sprawach nieobjętych
regulaminem konkursu podejmuje organizator.
Informacji udziela Alicja Piątkowska tel. 17 58 15 521 (wew. 20), e-mail:
a.piatkowska@borowa.pl

Kwiecień 2022 r.
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KARTA ZGŁOSZENIA
I GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
„BĄDŹ POZYTYWNY DLA KLIMATU. ZIEMIA CI PODZIĘKUJE”

1. Imię i nazwisko autora
............................................................................................................................
2. Adres do korespondencji / telefon
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. Data urodzenia / kategoria wiekowa
……………………………………………………………………………
4. Tytuł pracy
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
5. Nazwa miejscowości gdzie było wykonane zdjęcie
……………………………………………………………………………
………………………
Miejscowość i data

………………………
Podpis autora zdjęć

Oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę
na udział mojego dziecka ...............................................................................
(imię
i nazwisko)
w
I
Gminnym
Konkursie
Fotograficznym
„BĄDŹ POZYTYWNY DLA KLIMATU. ZIEMIA CI PODZIĘKUJE”
………………………
Miejscowość i data

………………………
Podpis opiekuna
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Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w zakresie realizacji konkursu gminnego pod nazwą:
"Bądź pozytywy dla klimatu. Ziemia Ci podziękuje"

Imię i nazwisko osoby biorącej udział w konkursie:………...……………………
Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
(zwanego dalej RODO) wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie
i zbieranie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.
Cel podania danych:
Podane przeze mnie dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu gminnego
pod nazwą: "Bądź pozytywy dla klimatu. Ziemia Ci podziękuje".
Oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa
w art. 7 RODO m.in. została wyrażona dobrowolnie oraz przysługuje
mi możliwość jej wycofania w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam,
że Administrator danych osobowych wypełnił wobec mnie obowiązek
informacyjny, który wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, w tym również
zostałem poinformowany o celu zbierania danych, prawie wglądu i możliwości
ich poprawiania oraz zostałem poinformowany, że dane te nie będą udostępniane
innych nieupoważnionym podmiotom.

Data i podpis
………………………………………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Borowa z siedzibą pod adresem Borowa
223, 39-305 Borowa (dalej: Gmina) w imieniu której obowiązki Administratora wypełnia Wójt
Gminy Borowa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem email iod@borowa.pl. Inspektorem danych osobowych jest Daniel Lampart.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udziału w konkursie gminnym pod nazwą: "Bądź pozytywy
dla klimatu. Ziemia Ci podziękuje" wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Gmina.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
7.5. prawo do przenoszenia danych,
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania
danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
1.

