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Konkurs fotograficzny „CZYM JEST DLA CIEBIE PLANETA ZIEMIA?” zorganizowany w 
ramach projektu: "Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat". 

 
 

Planeta Ziemia to nasz wspólny dom. Każda decyzja jaką podejmujemy, wszystko to co na Ziemi i dla 
Ziemi robimy, wpływa na nasze codzienne życie. Tworząc projekt ekologiczny "Żyrardowskie dzieci i 
młodzież uczą się ratować świat", chcemy poznać Wasz punkt widzenia. Chcemy zobaczyć, co 
rozumiecie pod pojęciem "PLANETA ZIEMIA". Czy będzie to natura, czy rodzina, rzeczy wielkie czy 
mniejsze. 

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: prace plastyczne oraz prace fotograficzne. 
Każda z nadesłanych prac, może w sposób dowolny, przy zastosowaniu wszelkich technik 
plastycznych i fotograficznych odwoływać się, interpretować pytanie "Czym jest dla Ciebie planeta 
Ziemia?" 

 
 
 

Regulamin konkursu: 
 
  
1. Organizatorem konkursu „Czym jest dla Ciebie planeta Ziemia?" jest Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie 
(96-300), ul. Bohaterów Warszawy 1, tel.: (46) 855 40 81 oraz Organizatorki konkursu: Pani Sylwia 
Pietryga i Pani Marzena Szustakowska e-mail: bmkzyrardow@gmail.com . Konkurs jest realizowany w 
ramach Programu “Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”. Projekt jest współfinansowany ze 
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” 

 
2. Do konkursu może przystąpić każde dziecko i młodzież (do 19-stego roku życia), mieszkające w 
Żyrardowie i jego okolicach. 

3. Konkurs zostanie oceniony przez specjalny Zespół powołany przez Organizatorki konkursu tj. 
Sylwię Pietrygę (fotografa, aktywistkę ekologiczną, nauczyciela przedmiotów fotograficznych w ZS1 
w Żyrardowie) oraz Marzenę Szustakowską (nauczyciela oraz wicedyrektorkę w ZS1 w Żyrardowie). 

4. Prace fotograficzne należy przesyłać na adres mailowy bmkzyrardow@gmail.com do dnia14 czerwca 

2020 roku. Prace powinny zostać nadesłane w plikach jpg, w rozdzielczości 300 dpi z 

zachowaniem długości dłuższego boku zdjęcie nie mniejszej niż 30 centymetrów. Podpisane imieniem i 
nazwiskiem autora oraz wiekiem. 

5. Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż format A4 należy dostarczyć do Sekretariatu 
Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, mieszczącym się przy ul. Bohaterów Warszawy 4. 

 
 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą 

mailową trzech załączników (w sytuacji wysłania pracy fotograficznej) bądź dostarczenie ich 
wraz z pracą plastyczną do Sekretariatu ZS1 w Żyrardowie. Załączniki obejmują: 

1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych (załącznik 1.) 

2. Zgody na wykorzystanie przekazanych materiałów przez Organizatorów Konkursu, 
Patronów oraz Operatorów programu BMK Mazowieckie będących fundatorami nagród. 

(załącznik 2.) 
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5. karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 

9. 

 
3. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych na Konkurs prac 

(załącznik 3.) 

5. Wszystkie nadesłane prace fotograficzne, zostaną przez Organizatorów wydrukowane i 
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. (niedziela) 
w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, mieszczącym się przy ul. Bohaterów Warszawy 4. 
O szczegółach wystawy, Organizatorzy konkursu będę informować w oddzielnych komunikatach. 

 
6. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: 

a) prace fotograficzne - nagrody za miejsce 1, 2, 3. 
b) prace plastyczne - nagrody za miejsce 1,2,3. 

 

7. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 20 czerwca 2020 r. 
 
 

8. Regulamin przewiduje następujące nagrody: 
 

1. Miejsce pierwsze w kategorii praca plastyczna 
- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 250 zł 

 
2. Miejsce pierwsze w kategorii praca fotograficzna 

- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 250 zł 

 
3. Miejsce drugie w kategorii praca plastyczna: 

- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 150 zł 

 
4. Miejsce drugie w kategorii praca fotograficzna: 

- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 150 zł 

 
5. Miejsce trzecie w kategorii praca plastyczna: 

- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 50 zł 
 

6. Miejsce trzecie w kategorii praca fotograficzna: 
- karta prezentowa do sklepu z sieci Empik o wartości: 50 zł 

 
 

9. Wraz z nadesłaniem pracy Organizatorzy zyskują prawo do wykorzystywania ich w publikacjach 

oraz powielania ich w formie elektronicznej oraz drukowanej zgodnie z treścią oświadczenia 
złożonego w załączniku nr 2. 

 
10. Nadesłana praca musi być podpisana: Imieniem i nazwiskiem, wiekiem twórcy pracy, 
danymi kontaktowymi do rodzica bądź innego opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon, 
adres e-mail). 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 
konkursu 
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Załącznik 1. Oświadczenie zgodne z przepisami RODO 

 
 
Zgoda na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych   
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i wyrażam zgodę na udział w Konkursie „CZYM 
JEST DLA CIEBIE PLANETA ZIEMIA?” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, oceny wykonanej pracy i poinformowania o 
wyniku konkursu.  
 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udziału w konkursie. 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych 
uczestnika konkursu.                                                                                 
                                        
                                                                        
………………………..………………………………………………………………………………….…. 
(data i podpis uczestnika konkursu w przypadku osób niepełnoletnich również podpis opiekuna prawnego) 

 
Zgoda na przetwarzanie wizerunku laureata  

 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako laureata 
bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie „CZYM JEST DLA CIEBIE PLANETA 
ZIEMIA?”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 81 ust. 1 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii 
wraz z informacją o imieniu i nazwisku na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych 
organizatorów konkursu w celu promocji laureatów konkursu i samego wydarzenia  
Strony internetowe: www.facebook.com/bmkzyrardow; www.elektrykzyrardow.pl  
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie. Zgoda nie jest 
ograniczona czasowo i może zostać cofnięta w dowolnym momencie.  
 

 

………………………..………………………………………………………………………………….…. 
(data i podpis uczestnika konkursu w przypadku osób niepełnoletnich również podpis opiekuna prawnego) 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 
  
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:  

1. Organizatorami konkursu, czyli Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Zespół Szkół nr 1 w 
Żyrardowie (96-300), ul. Bohaterów Warszawy 4, tel.: (46) 855 40 81, adres e-mail: elektryk.zyrardow@wp.pl 
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reprezentowana przez dyrektora szkoły oraz Pani Sylwia Pietryga i Pani Marzena Szustakowska e-mail: 
bmkzyrardow@gmail.com.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) zakwalifikowania się i uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Administratorów danych 
zgodnie z regulaminem konkursu na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 
lit. a RODO); 
b) przeprowadzenia procesu oceny prac konkursowych zgodnie z regulaminem na podstawie udzielonej 
przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
c) popularyzacji konkursu, osiągnięć laureatów oraz działalności Administratorów realizowane jako 
zadanie w interesie publicznym (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w przypadku wizerunku na podstawie 
udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2 odbiorcą danych osobowych będą: 
a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: firmy świadcząca usługi hostingu stron internetowych 
Administratorów, (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);  
b) dane mogą być przekazywane organizacji finansującej projekt Narodowemu Centrum Kultury oraz 
organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Sąd, Prokuratura) lub organom samorządu 
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a także po jego zakończeniu w celach 
promocyjnych oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane w celach 
archiwizacyjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną wynikającą z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach lub z innych przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych mogą Państwo złożyć wniosek do Zespołu Szkół nr 
1 w Żyrardowie o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych 
przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych stronach internetowych, ograniczenie 
przetwarzania i przenoszenie danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz 
sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może Pani/Pan 
korzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Państwa danych przez 
Administratora. 

6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy 
prawa.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udziału w konkursie (za wyjątkiem zgody na przetwarzanie wizerunku, która nie ma 
wpływu na możliwość uczestniczenia w konkursie).  

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: iod@signum.edu.pl lub listownie na 
adres Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony 
danych.  
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Załącznik 2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH 
 

Jako uczestnik Konkursu „„CZYM JEST DLA CIEBIE PLANETA ZIEMIA?”“ oświadczam 

niniejszym, że zgłoszona przeze mnie praca konkursowa w ramach ww. Konkursu jest mojego 

autorstwa i przysługują mi w stosunku do tej pracy wyłączne i nieograniczone prawa majątkowe 

i osobiste. Jako uczestnik oświadczam, że praca konkursowa jest utworem w pełni 

samodzielnym, nie inspirowanym cudzymi utworami oraz nie narusza żadnych praw osób 

trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich. Jako uczestnik 

zobowiązuję się niniejszym do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich 

wynikłych z naruszenia przysługujących im praw autorskich do pracy konkursowej, a także 

zobowiązuję się zwolnić Organizatorów Konkursu z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu 

wobec osób trzecich w przypadku naruszenia ich praw. 

 
 
 
 
 

………………………………………… …………………………………… 
 
 

(miejscowość, data) (imię i nazwisko, czytelny podpis) 
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Załącznik 3. ZGODA NA KORZYTSANIE Z PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW 
 

Uczestnik Konkursu „CZYM JEST DLA CIEBIE PLANETA ZIEMIA?” wyraża niniejszym 

nieodpłatnie i nieodwołalnie zgodę na korzystanie przez Organizatora Konkursu z 

nadesłanych przez Uczestnika materiałów tj. pracy konkursowej w celu przeprowadzenia 

Konkursu, a także w celu promocji i reklamy Konkursu oraz w celu promocji i reklamy 

projektu "Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat". Zgoda obejmuje 

rozpowszechnianie ww. materiałów na poniższych polach eksploatacji: w materiałach 

drukowanych, w tym w katalogu wydawanym przez Organizatora związanym z ww. 

Konkursem, publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, materiałach 

elektronicznych w tym publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych, na 

stronach internetowych Organizatora, na profilu facebook Organizatora, wprowadzanie do 

pamięci komputera i utrwalania utworów na nośnikach elektronicznych. 

 
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 
………………………………………… …………………………………… 

 
 

(miejscowość, data) (imię i nazwisko, czytelny podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


