
  

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Odkrywamy nieznaną Niepodległą” 

 

I. Organizator  

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Odkrywamy nieznaną Niepodległą” (dalej: 

„konkurs”) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu 

Adres: Plac Krasińskiego 1 

34-400 Nowy Targ 

Koordynatorem przygotowań do konkursu jest mgr Katarzyna Sikora. 

 

II. Patronat Honorowy 

Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber 

 

III. Cele konkursu 

1. Upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

2. Poszerzenie wiedzy uczniów, zwłaszcza na temat walk o niepodległość i granice II 

Rzeczypospolitej oraz wydarzeń związanych z kształtowaniem się Niepodległej w 

pierwszych latach po I wojnie światowej. 

3. Upowszechnienie wiedzy o historii lokalnej. 

4. Przekazywanie wzorców zachowań, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

Rozwijanie poczucia patriotyzmu w wymiarze lokalnym i ogólnonarodowym. 

5. Kształtowanie uczniowskich pasji, poszerzanie zainteresowań, budowanie wrażliwości na 

otaczające ich piękno. 

6. Przypomnienie społeczności lokalnej mniej znanych miejsc w regionie nawiązujących do 

okresu walk o niepodległość i kształtowania się II Rzeczypospolitej (zapomniane mogiły, 

nieznane pomniki, budynki, o których związkach z tymi wydarzeniami niewielu pamięta). 
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IV.  Zasady udziału w konkursie 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych 

działających na terenie powiatu nowotarskiego. 

2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie organizatorowi (do 

sekretariatu szkoły lub bezpośrednio nauczycielowi koordynującemu przygotowania do 

konkursu) wydrukowanej pracy uczestnika wraz z formularzem zgłoszenia (załącznik 

nr 1). 

3. Termin dostarczenia prac upływa 31 października 2018 r. 

4. Każdy uczestnik przesyła organizatorowi jedno zdjęcie konkursowe, którego rozmiar nie 

powinien być większy niż 30x45 cm. Praca musi zostać opisana na odwrocie pismem 

drukowanym. 

5. Tematyka zdjęcia powinna nawiązywać do tytułu konkursu „Odkrywamy nieznaną 

Niepodległą”. Oznacza to, że może ono przedstawiać nieznane lub zapomniane miejsca, 

mogiły, pomniki, budynki itp. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki i jedynym 

ograniczeniem jest kreatywność ucznia. Zdjęcie musi jednak nawiązywać do walk o 

niepodległość/granice II RP lub wydarzeń związanych z kształtowaniem się niepodległego 

państwa polskiego po I wojnie światowej na terenie Podhala, Spisza lub Orawy. 

6. Prace niezgodne z regulaminem konkursu zostaną zdyskwalifikowane. 

7. Dostarczone organizatorowi prace pozostają własnością organizatora. 

 

V. Przebieg konkursu 

1. Po upływie terminu dostarczenia prac odbędą się obrady jury, w trakcie których wybrane 

zostaną trzy najlepsze fotografie. 

2. Ocenie podlegać będą umiejętności techniczne autora, kreatywność (w wyborze tematu, 

jak i wykonaniu), estetyka oraz wartość historyczna pracy. 

 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na przełomie listopada i grudnia 

2018 r. 

2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora 

(http://www.goszczynski.nowotarski.pl) oraz na fanpage’u organizatora na Facebooku 

(https://www.facebook.com/1lonowytarg). 

3. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla autorów trzech najlepszych prac. 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych na 

korytarzach I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. 
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VII. Dane osobowe 

1. Na potrzeby konkursu zostanie utworzony zbiór danych osobowych uczestników. 

2. Po zakończeniu konkursu zbiór danych osobowych będzie zarchiwizowany. 

3. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 z 

siedzibą w Nowym Targu przy pl. Krasińskiego 1, tel. 18 2662955, e-mail: 

lo@goszczynski.nowytarg.pl 

4. Dostarczanie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz na nieodpłatną publikację 

wizerunku uczestnika oraz prac autorskich  uczestnika  w sposób nieograniczony 

czasowo  na następujących polach eksploatacji: a) utrwalania (zapisu) na wszelkich 

możliwych formach jak: fotografia cyfrowa, audio, video; b) zwielokrotnienia na 

wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; c) wprowadzenia do obrotu; d) wprowadzenia do 

pamięci komputera oraz sieci Internet; e) publicznego odtwarzania, wyświetlania; f) 

nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji 

zarejestrowanych podczas przeprowadzania konkursu, wernisażu, wystawy 

pokonkursowej, uroczystości rozdania nagród, w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej Administratora, organu 

prowadzącego, podmiotów współpracujących z Administratorem  w zakresie działalności 

i promocji oraz w lokalnych mediach  

a) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018r.(Dz. U. z 

2018r. poz.1000) 

b) 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) 

5. Wzięcie udziału w konkursie równoznaczne jest również z zapoznaniem się z treścią 

klauzuli informacyjnej Administratora w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania dostępną także na stronie internetowej Administratora 

(http://www.goszczynski.nowotarski.pl) w zakładce RODO. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ODKRYWAMY NIEZNANĄ NIEPODLEGŁĄ” 

(wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko ucznia  

Szkoła i klasa 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Dane kontaktowe do 

szkoły (e-mail, tel.) 

 

Krótki opis zdjęcia (co 

przedstawia, gdzie 

zostało zrobione, jaki 

jest związek tego 

miejsca/budynku itp. z 

wydarzeniami 

historycznymi) 

 

1. Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Odkrywamy nieznaną Niepodległą”. 

2. Akceptuję postanowienia regulaminu konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w 

celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu. 

Data …………………………………… 

Podpis ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 

……………………………………………. 


