
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI I ICH RODZICÓW

„30 na 2”

1.Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania dzieci tematem pierwszej pomocy;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat udzielania pierwszej pomocy;

– rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci z pomocą rodziców;

– zachęcanie do wspólnego spędzania czasu;

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzicami z
miejscowości Lubin.

3. Osoby koordynujące konkurs: 
dh. Patrycja Skrzyniarz–przewodnicząca Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Vermis”; 
dh Łukasz Nowicki–komendant Hufca ZHP Lubin

4. Termin składania prac do 18.12.2019r.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

-Przesłanie zdjęcia w ilości 1 szt. Nawiązujące do tematu udzielania pierwszej pomocy,
zapisane w formacie JPEG. 

-Zdjęcie konkursowe powinno być w jakości umożliwiającej potencjalne wykorzystanie w
druku, minimum 2000 pikseli w dłuższym boku zdjęcia oraz nie powinno być oznaczone
żadnymi znakami wodnymi i/ lub innymi dopiskami identyfikującymi autora itp. 

-Do przesłanego zdjęcia należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz
rodzica, nazwą przedszkola oraz grupy, do której uczęszcza, a także klauzulę informacyjną,
która jest załącznikiem do regulaminu.

-Prace należy wysłać na adres e-mail: patrycja.skrzyniarz@zhp.net.pl. 

-Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej 
Hufca ZHP Lubin oraz facebookowym profilu Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Vermis”. 

6. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową dnia 19.12.2019r.

7. Na zwycięzców czekają nagrody. Wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia (piątek) w biurze
Komendy Hufca  ul. 1-go Maja 17A/5, 59-300 Lubin o godzinie: 13:00 

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem wszelkich praw
autorskich na rzecz Organizatora.

Zachęcamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym!!!!!!!!!!!!!
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KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I ICH

RODZICÓW ZORGANIZOWANY PRZEZ

Komendę Hufca ZHP Lubin oraz HKR „Vermis”

„30 na 2”

Proszę wstawić znak „X”

 Wyrażam zgodę na udział swój oraz mojego dziecka ……………………………………
(imię i nazwisko dziecka) w konkursie fotograficznym „30 na 2” organizowanym przez
Komendę Hufca ZHP Lubin oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Vermis”

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

Oświadczam, że posiadam zgodę na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się
na fotografii konkursowej.

Oświadczam, że jestem autorem pracy biorącej udział w konkursie fotograficznym „30
na 2”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu
wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „30 na 2”

Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym
czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w
konkursie.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego 
podczas udziału w konkursie (w formie zdjęcia) na stronie internetowej Hufca ZHP Lubin 
oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Vermis” do celów promocyjnych. Zgoda ma 
charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Wyrażam zgodę na publikację pracy (zdjęcia konkursowego) mojej i mojego dziecka
w r a z
z oznaczeniem mojego imienia i nazwiska, imienia i nazwiska dziecka oraz nazwy
przedszkola.

………………………………………
…………….

Podpis rodzica/opiekuna



Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych jest Hufiec ZHP Lubin.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu: 
lubin@zhp.pl 

Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „30 na 2”

3. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania 
wizerunku

dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów 
promocyjnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 
ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie 
wizerunku.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym

momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Państwa dziecko 
udziału

w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Państwa dziecka ma charakter

dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku

Państwa dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.

6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka 
powierza

dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania 
wizerunku dane

mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny 
wniosek

złożony do Administratora danych.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 
rodzica

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
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wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej

cofnięciem.

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych 
Osobowych.
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