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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

“Dobry zawód - pewna przyszłość”  

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych  

Powiatu Dębickiego 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II  

w Dębicy.  

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z Powiatu 

Dębickiego. 

3. Zgłoszenia do konkursu dokonuje Rodzic lub prawny Opiekun uczestnika.  

2. CELE KONKURSU  

1. Promowanie kształcenia zawodowego, jako dobrego wyboru na przyszłość. 

2. Prezentacja talentów i umiejętności fotograficznych uczestników. 

3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

1. Uczestnik konkursu wykonuje jedno zdjęcie, w wybranej przez siebie kategorii.  

2. Zdjęcie cyfrowe należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w formie załącznika na 

adres email: foto@mechanikdebica.edu.pl , W temacie wiadomości prosimy podać tytuł 

konkursu - „Dobry zawód - pewna przyszłość”, a w treści – imię i nazwisko autora pracy, 

wybraną kategorię, nazwę szkoły i klasę, numer telefonu Rodzica lub Opiekuna prawnego 

oraz z pisemne oświadczenie zgody Rodziców bądź Opiekunów prawnych uczestnika (w 

formie zdjęcia lub skanu). 

3. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu.  

4. Brak przekazania oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 będzie skutkowało 

dyskwalifikacją uczestnika z Konkursu. 
5. Termin nadsyłania zdjęć wraz z oświadczeniem upływa 29 maja 2020 r.  

6. Przesyłając pracę na konkurs wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na udział dziecka  

w konkursie oraz na publiczną prezentację pracy oraz udostępnienie wizerunku dziecka 

wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy na stronie internetowej Organizatora oraz na 

portalu społecznościowym Facebook. 
7. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu.  

4. WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC KONKURSOWYCH  

1. Zdjęcie nadesłane na Konkurs musi być pracą własną uczestnika Konkursu, nigdzie 

wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach.  

2. Uczestnik konkursu wykonuje fotografie w jednej z wybranych poniżej kategorii: 

I KATEGORIA “ZOOM NA ZAWÓD” 

W tej kategorii należy wykonać dowolną fotografie, będącą zdjęciem reklamującym jeden lub 

kilka zawodów, w których kształci się młodzież Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1  
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w Dębicy. Lista Zawodów poniżej. Na zdjęciu powinny być ujęte akcesoria lub przedmioty, 

które są atrybutem danego zawodu. Zdjęcie może być poddane dodatkowej obróbce cyfrowej, 

może zawierać tekst (np. hasło reklamujące dany zawód, szkołę) lub być w formie kolażu. 

II KATEGORIA “ZAWODOWE SELFIE” 

W tej kategorii należy wykonać fotografię, na której autor zdjęcia wciela się świeżo 

upieczonego absolwenta Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, który właśnie rozpoczął pracę  

w wyuczonym i wymarzonym zawodzie. Należy wykonać SELFIE na stanowisku pracy. 

Zdjęcie powinno jednoznacznie nawiązywać do jednego wybranego zawodu, w którym 

kształci Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. Lista Zawodów poniżej. Zdjęcie może być 

poddane dodatkowej obróbce cyfrowej, może zawierać tekst (np. hasło reklamujące dany 

zawód lub szkołę). 

LISTA ZAWODÓW, W KTÓRYCH KSZTAŁCI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY:  

Technik pojazdów samochodowych 

Technik informatyk 

Technik mechatronik 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

Technik budownictwa 

Technik elektryk 

Technik teleinformatyk 

Technik przemysłu mody  

Technik geodeta 

Technik spawalnictwa 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Blacharz 

Elektromechanik 

Fryzjer 

Kucharz 

Monter sieci i instalacji sanitarnych 

Monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie 

Operator obrabiarek skrawających 

Ślusarz 

5. OCENA PRAC KONKURSOWYCH  

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu zadecyduje Komisja. 
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3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2020 r.  

4. Decyzje Komisji, co do wyboru nagrodzonych prac są ostateczne i nie przysługuje  

od nich odwołanie.  
5. Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną opublikowane na stronie internetowej 

i portalu społecznościowym szkoły.  
6. Wręczenie nagród nastąpi drogą korespondencyjną lub inną, po uprzednim umówieniu się 

między stronami.  

6. WARUNKI OGÓLNE  

1.  Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 26.04.2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy informuje, że jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.  
3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału  

w Konkursie. 
4. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny względem Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dębicy za wszelkie wady prawne pracy, a w szczególności za ewentualne roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej, zgłaszający pracę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, 

których będą dochodziły strony trzecie w stosunku do Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dębicy, zwalniając szkołę od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

7.NAGRODA  

Autorzy wszystkich nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy 

ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespół Szkół Zawodowych  

Nr 1 w Dębicy “SZANSA”. 

8. PRAWA AUTORSKIE  

1.  Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst 

ujednolicony Dz.U.2019 poz. 1231  
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie opracowań pracy, w tym  

na dokonywanie obróbki komputerowej oraz wprowadzanie zmian i modyfikację pracy. 
3. Uczestnik konkursu zezwala na wykonywanie przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1  

w Dębicy zależnego prawa autorskiego do pracy, tj. rozporządzanie i korzystanie  

z opracowań z prac, na wszystkich polach eksploatacji.  
4. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora szczególnie do:  

a) udostępniania zgłoszonej przez niego pracy zarówno anonimowo jak i imiennie;  

b) decydowania w jego imieniu o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonej 

przez niego pracy;  
c) przeprowadzenia w jego imieniu nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem 

zgłoszonej przez niego pracy.  
5. Zgłoszone prace przechodzą na własność Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy. 
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9.KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż:  

1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych 

Nr 1 w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 78.  

2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail zsz1bhp@op.pl.  

3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia  

i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;  
4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;  

5) pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej;  

6) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

7) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8)  podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego 

spełnienie decyduje o możliwości udziału w konkursie.  

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane e sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane  
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OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, uczestnictwo i wykorzystanie wizerunku 

mojego dziecka/ podopiecznego:       

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

                                                        imię i nazwisko dziecka 

w formie fotografii cyfrowych, na stronie Internetowej i Facebooku Szkoły przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą w Dębicy, ul. Rzeszowska 78  

w Konkursie Fotograficznym „Dobry zawód – pewna przyszłość, zgodnie z jego regulaminem 

i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1) zwanym dalej „RODO”, 

oraz potwierdzam zapoznanie z klauzulą informacyjną. Oświadczam, iż wykorzystanie wizerunku 

zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

 

 

 

 

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

 Miejscowość, data    czytelny podpis    

rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 


