REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Matematyka w obiektywie”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
Opis konkursu:
Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia (lub maksymalnie 5 zdjęć) zagadnienia matematycznego i dołączeniu
krótkiego opisu, sfotografowanego „zjawiska”. Temat konkursu można potraktować w bardzo różny sposób:
 bardzo dosłownie tj. obiekt lub pojęcie matematyczne (np. symetria, wielościan),
 przedstawiając prawa, zasady, reguły lub prawidłowości matematyczne (np. twierdzenie Pitagorasa,
twierdzenie Talesa, złota proporcja),
 używając metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność),
 albo z przymrużeniem oka, na wesoło (np. zdjęcie otwartych drzwi przedziału pociągu - przedział
otwarty).
Zdjęcie powinno być artystycznym wyrażeniem pojęcia matematycznego, prawidłowości matematycznej,
metaforą matematyczną lub żartem matematycznym - kwestia wyobraźni, spostrzegawczości w widzeniu
otaczającego nas świata.
Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki.
Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić
swoje myśli na fotografii.
Ponadto, celami szczegółowymi konkursu jest:
 kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk przyrodniczych, w tym w otaczającej
przyrodzie, pamiętając tym samym o matematycznych zagadnieniach;
 umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania w formie zapisu fotograficznego wybranych zjawisk
i praw przyrodniczych, a w szczególności poznawania szeroko pojętej ekologii;
 rozwijanie i doskonalenie umiejętności fotograficznego patrzenia i kadrowania rzeczywistości;
 prezentacja najciekawszych tematycznie zdjęć i wykorzystanie ich w nauczaniu przedmiotów
przyrodniczych i matematyki.
Warunki udziału w konkursie:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Zławieś
Wielka, podzielonych na dwie grupy wiekowe, tj. uczniowie z klas:
a) IV-VI,
b) VII-VIII.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres foto@zsgorsk.pl WŁASNORĘCZNIE
WYKONANYCH ZDJĘĆ. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji,
kontrastu, konwersje do czerni bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
5. Oczekujemy od Was fotografii barwnych lub czarno – białych, o rozdzielczości minimalnej:
2100 x 1400 px. lub 2000 x 1500 px i poprawnych technicznie.
6. Prosimy Was, abyście w nazwie pliku zawierającego fotografię podali:
a) swoje nazwisko i imię, klasę,
b) nazwę zjawiska zawartego na zdjęciu (zdjęciach).

7. W oddzielnym pliku prosimy zamieścić:
a) swoje nazwisko i imię, klasę,
b) datę i miejsce obserwacji,
c) krótki opis warunków, w których zaobserwowane zostało zjawisko przedstawione na fotografii,
d) nazwę szkoły i adres wraz z numerem telefonu,
e) nazwisko nauczyciela, jeśli prace wykonane były z jego pomocą.
8. Osoby zgłaszające swój udział w konkursie są zobowiązane wypełnić i przesłać wraz ze zdjęciami
dokument o nazwie Klauzula informacyjna i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych (do
pobrania ze strony internetowej zsgorsk.pl z zakładce „Konkurs Matematyka w fotografii”).
9. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy konkursowej
oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste.
10. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują prawa i roszczenia do
pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona praca konkursowa nie narusza
jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
11. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy
konkursowej na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykonanie i wykorzystanie ich
wizerunku za pomocą wszystkich możliwych środków przekazu we wszystkich działaniach Organizatora.
12. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji
w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń.
13. Uczestnik zwalnia Organizatora konkursu z wszelkiej odpowiedzialności oraz ewentualnych roszczeń
kierowanych przez osoby trzecie.
14. Uczestnik konkursu zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne w celu zaspokojenia ewentualnych
roszczeń osób trzecich.
15. Na fotografie oczekiwać będziemy do 28 lutego 2022r.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2022r.
17. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej zsgorsk.pl. Podsumowanie konkursu,
wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów i podziękowań odbędzie się w Szkole Podstawowej w Górsku
w później ustalonym terminie.
18. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zławieś
Wielka, Szkoły Podstawowej w Górsku oraz szkół biorących udział
w niniejszym konkursie.
19. Prac nadesłanych na konkurs nie odsyłamy, stanowią one własność organizatora.
20. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego opublikowania nadesłanych zdjęć
z podaniem danych autora.
21. Skład Komisji Konkursowej ustalony zostanie przez Organizatora, który zapewni obecność po
1 przedstawicielu z: Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz szkół biorących udział w Konkursie.
22. Kryteria oceny prac konkursowych (maksymalnie po 5 punktów z każde kryterium – łącznie maksymalnie
do zdobycia 20 punktów):
a) zgodność z tematem Konkursu,
b) kreatywność,
c) oryginalność,
d) jakość techniczna.
23. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
24. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Nagrody rzeczowe w konkursie
zapewnia Gmina Zławieś Wielka.

Wierzymy, że udział w konkursie „Matematyka w obiektywie” będzie dla Was Drodzy
Uczniowie pasjonującą, a zarazem wielką, edukacyjną przygodą!

…………………………, dnia………………………

OŚWIADCZENIE AUTORA
Oświadczam, że przedłożone do Gminnego Konkurs Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”
zdjęcie/zdjęcia pod tytułem/tytułami:
1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................................
zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.
....................................................................
czytelny podpis Uczestnika Konkursu

…………………………, dnia………………………

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Gminnym Konkursie Fotograficznym
„Matematyka w obiektywie”. Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem
niniejszego konkursu fotograficznego i akceptuję jego warunki.
………………………………….......
Czytelny podpis Rodzica

Klauzula informacyjna
Imię i nazwisko uczestnika konkursu „Matematyka w fotografii”: …………………………………………………
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej
„RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
z siedzibą w Górsku (adres: ul. Szkolna 2, 87-134 Zławieś Wielka), zwana dalej Szkołą.
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
iod@zsgorsk.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i e, RODO.
III. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania
ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych - dane będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, po tym czasie zostaną usunięte.
V. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane do instytucji fundującej nagrodę – Urzędu Gminy Zławieś Wielka w celu
rozliczenia finansowego kosztów nagrody.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu
„Matematyka w fotografii” przez Szkołę.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy
wskazane w pkt I.
IX. Przekazywanie danych do państw trzecich
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Niniejszym upoważniam Szkołę Podstawową w Górsku i Urząd Gminy Zławieś Wielka do przetwarzania moich
danych osobowych (imienia i nazwiska) – we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu.
Tak Nie Treść zgody
Publikacja przez Szkołę Podstawową w Górsku wizerunku mojego dziecka (zdjęcia
z podsumowania konkursu i prac konkursowych) na stronie internetowej Szkoły w związku
z przeprowadzonym konkursem.
Publikacja przez Urząd Gminy Zławieś Wielka wizerunku mojego dziecka (zdjęcia
z podsumowania konkursu i prac konkursowych) i imienia i nazwiska (dotyczy osób
nagrodzonych) na stronie internetowej Urzędu w związku z przeprowadzonym konkursem.
Publikacja przez Szkołę Podstawową w Górsku imienia i nazwiska mojego dziecka (dotyczy
osób nagrodzonych) na stronie internetowej Szkoły w związku z przeprowadzonym
konkursem.

…………………………………………………………………
Data i podpis rodzica

