
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 6/2019  
Dyrektora CWRKDiZ w Poznaniu  

z 03.września 2019r.  
 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „UCZEŃ W AKCJI –  ZAWODOWO” 
 
 

§ 1 Przepisy ogólne  
  

1.1.Organizatorami Konkursu są:  Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  

w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań; Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 

33, 64-300 Nowy Tomyśl oraz Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, os. Północ 37, 64 -300 

Nowy Tomyśl. 

1.2.Konkurs fotograficzny „UCZEŃ W AKCJI - ZAWODOWO” zwany dalej „Konkursem”, jest 

organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi zasadami prawa.   

1.3.Konkurs ma charakter zamknięty, skierowany jest do uczniów Szkół ponadpodstawowych z powiatu 

nowotomyskiego,  wymienionych w paragrafie 1 punkt 1.4.   

1.4.Konkurs jest organizowany dla uczniów Szkół: Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, ul. E. 

Sczanieckiej 1, 64 -300 Nowy Tomyśl; Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, os. Północ 37, 64-300 

Nowy Tomyśl, Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 43, 64-360 Zbąszyń, 

Zespołu Szkół RCKU, Trzcianka 15a, 64-316 Kuślin, Zespołu Szkół w Opalenicy, ul. Gimnazjalna 1, 

64-330 Opalenica.  

1.5.W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń z w/w szkoły, osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział 

w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

1.6.Celem Konkursu jest:  

1) promowanie edukacji poprzez prezentację fotograficznych prac uczniów przedstawiających proces 

nauki zawodu oraz jego efekty,  

2) budowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa branżowego i technicznego,  

3) popularyzacja zawodów realizowanych w Szkołach biorących udział w Konkursie. 

1.7.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.   

1.8.Czas trwania konkursu od dnia 04.09.2019 roku do dnia 04.10.2019 roku.  

 

  
 
 
 
 
 



§ 2 Prace konkursowe  
  

2.1.Konkurs realizowany jest w kategorii fotografia. Głównym tematem będzie przedstawienie uczniów 

lub pracowników podczas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów, które stanowią ofertę 

szkół, o których mowa w § 1 pkt 1.4. 

2.2. Przyjmowane będą prace, które zostaną wykonane indywidualnie przez Uczestnika Konkursu.    

2.3. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.  

2.4. Poprzez pracę konkursową rozumie się fotografię wykonaną metodą cyfrową, techniką dowolną 

przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Zdjęcie 

powinno  mieć bok krótszy 3000 pixeli, bok dłuższy 4200 pixeli, zapisane w formacie JPG. Rozmiar 

każdego zdjęcia (pliku) nie  może przekraczać 10MB. 

2.5.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez: 

-  wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia - Załącznik nr 1,  

- wypełnienie i podpisanie oświadczenia Uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych 

(wizerunek) - Załącznik nr 2, 

-  dostarczenie pracy konkursowej w wersji elektronicznej, podpisanej w nazwie pliku wg wzoru: Imię 

Nazwisko,  

-  akceptację Regulaminu Konkursu.   

2.6.Karta Zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.  

2.7.Zgłaszanie pracy konkursowej odbywa się, poprzez dostarczenie przez wyznaczonego koordynatora 

danej szkoły: 

1) drogą elektroniczną - należy przesłać fotografię na adres mailowy: biuro@pcsnt.pl 

Nadesłane prace fotograficzne zostaną sprawdzone przez pracowników Powiatowego Centrum Sportu 

w Nowym Tomyślu. W przypadku stwierdzenia niemożności otwarcia przesłanego (nadesłanego) pliku 

pracownik Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w ciągu 3 dni skontaktuje się 

z uczestnikiem w celu ponownego nadesłania pracy.   

2) osobiście - należy na nośniku elektronicznym dostarczyć fotografię, do biura Powiatowego Centrum 

Sportu w Nowym Tomyślu, os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl, piętro 1 pokój nr 2, w godzinach: 

10:00 -13:00. 

2.8.W przypadku występowania na fotografiach konkursowych wizerunku osoby/osób, Uczestnik 

oddając fotografię zapewnia, że osoba/osoby której/których wizerunek się znajduje na fotografii 

wyraża/wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz nieodpłatną jego 

publikację dostarczając załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.   

2.9.Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Uczestnikom. 

  
 
 



§ 3 Terminarz  
  

3.1.Prace konkursowe wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (załącznik nr 1 i nr 2) należy 

dostarczyć w terminie do 20 września 2019r. do godziny 12:00, w sposób wskazany w § pkt 2.7. 

3.2.Uczestnik Konkursu zgłaszający pracę otrzyma potwierdzenie złożenia pracy konkursowej, wg treści 

określonej w załączniku nr 3.  

3.3.Prace zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt 3.1 nie zostaną zakwalifikowane do udziału 

w Konkursie.   

  
§ 4 Uczestnicy Konkursu  

  
4.1.Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń Szkół wymienionych w §1 niniejszego Regulaminu 

pkt. 1.4.  

4.2.W ramach przystąpienia do Konkursu pełnoletni Uczestnik albo rodzic lub opiekun prawny 
niepełnoletniego Uczestnika oświadcza, że:  

1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do dostarczonej przez niego pracy 

konkursowej (załącznik nr 1); 

2) udziela Organizatorom zgody do nieodpłatnego korzystania  w dowolnym, niekomercyjnym celu, 

w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów (załącznik nr 1); 

3) zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych 

i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów (załącznik nr 1); 

4) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej i jest uprawniony do 

wykorzystania tegoż wizerunku oraz jego publicznej prezentacji (załącznik nr 1);   

5) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie (załącznik nr 2).   

 
 

§ 5 Kapituła Konkursu  
  
5.1.Organizatorzy  Konkursu powołują Kapitułę Konkursu, która oceni zgłoszone prace konkursowe. 

5.2.W skład Kapituły wchodzi 5 osób, przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia 

Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,   Starostwa Powiatowego w Nowym  Tomyślu oraz Powiatowego 

Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.  

5.3.Przewodniczącym Kapituły jest Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 

i Zawodowego w Poznaniu. 

5.4.Zadaniem Kapituły jest:   

1) rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac konkursowych,   

2) wybór laureatów Konkursu.  

5.5.Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 



1) zgodność zgłoszonej pracy z tematyką konkursu, 

2) oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu, 

3) wrażenia estetyczne. 

5.6.Członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych prac, które zostały zakodowane przez 

pracownika Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu , os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl.   

5.7.Spotkanie Kapituły Konkursowej odbędzie się do 1 października 2019 r.   

5.8.Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

  
  

§ 6 Ogłoszenie wyników i nagrody  
  
6.1.Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Powiatowym Centrum Sportu 

w Nowym Tomyślu, os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl 4 października 2019 r. podczas wydarzenia 

„Noc Zawodowców 2019 – Edycja 2.0”.  

6.2.Przewidziano 3 nagrody główne za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia. 

6.3.Laureaci Konkursu otrzymają nagrody- karty podarunkowe, której wartość jednej nagrody nie 

przekroczy kwoty 1000 zł. 

6.4.Osoba nagrodzona zobowiązana jest do pisemnego poświadczenia odbioru przyznanej nagrody. 

6.5.Miejsce wystawienia prac nagrodzonych: Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, 

os. Północ 37, w terminie od 4 października do 11 października.  

6.6.Imiona i nazwiska laureatów zostaną umieszczone na profilach Facebook, na stronach internetowych 

Organizatorów i Szkół wymienionych w § 1 pkt. 1.4.   

  

§ 7 Ochrona danych osobowych   
  

7.1.Administratorami danych osobowych zbieranych od Uczestników, w tym Laureatów Konkursu są 

Organizatorzy to jest: 

1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, 

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, 

2. Starostwo Powiatowe w Nowym  Tomyślu, ul. Poznańska 33,  64-300 Nowy Tomyśl,  

3. Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu , os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl. 

Podmioty wymienione w ust. 7.1 zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi. 

7.2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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), zwane dalej „RODO”.  



7.3.Współadministratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych nadzorujących prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@cwrkdiz.poznan.pl, jakubskrzypczak@pcsnt.pl, mgalas@powiatnowotomyski.pl . 

7.4.Dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu, w celach promowania edukacji poprzez prezentację fotograficznych prac 

uczniów przedstawiających proces nauki zawodu oraz jego efekty, budowania pozytywnego wizerunku 

szkolnictwa branżowego i technicznego, popularyzację zawodów realizowanych w Szkołach biorących 

udział w Konkursie oraz do utworzenia galerii zdjęć na stronie internetowej Organizatorów Konkursu, 

Szkół biorących udział w konkursie i na profilach Facebook.  

7.5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.  

7.6.Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać udokumentowaną zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych - osoby której wizerunek będzie znajdować się w pracy konkursowej.   

7.7.Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:  

1) sprostowania danych;  

2) usunięcia danych;  

3) ograniczenia przetwarzania danych;  

4) przenoszenia danych;  

5) wniesienia sprzeciwu;  

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

7.8.Organizatorzy będą zbierali od Uczestników następujące dane:  

1) imię i nazwisko;  

2) adres e-mail;  

3) numer telefonu;  

4) wizerunek.  

7.9.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w Warszawie.  

7.10.Uczestnik Konkursu, w tym Laureat zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.   

7.11.Organizatorzy oświadczają, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane Uczestników Konkursu będą udostępniane 

na stronach internetowych Administratora (Organizatorów konkursu), Szkół biorących udział 

w Konkursie oraz na profilach Facebook, podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa.  



7.12.Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów.  

7.13.Organizatorzy stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizatorzy wdrożyli odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu 

i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizatorzy w szczególności uwzględniają 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:  

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;  

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;  

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych.  

  
§ 8 Postanowienia końcowe  

  
8.1.Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.    

8.2.Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w sekretariacie:  

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i  Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17,  

61-823 Poznań,  

Starostwa Powiatowego w Nowym  Tomyślu, ul. Poznańska 33,  64-300 Nowy Tomyśl,  

Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu, os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl oraz 

w sekretariatach uczestniczących Szkół wymienionych w paragrafie 1 punkt. 1.4.   

8.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa.   

8.4.Po zakończeniu konkursu  wydrukowane prace nagrodzone zostają w siedzibie Centrum Wsparcia 

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań. 

8.5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2019 roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

Karta Zgłoszenia  Uczestnika i Zgoda na udział w Konkursie 

WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  

Imię i nazwisko Uczestnika 
 

 

Osoba  niepełnoletnia  

Osoba pełnoletnia  

  Nazwa szkoły  

Profil  klasy  

 Adres e-mailowy Uczestnika  

 
 Telefon kontaktowy 

Uczestnika 

 

 Tytuł fotografii  

 Krótki opis pracy  

( maks. 2-3 zdania) 

 

 

 

 

 
Uczestnik oświadcza, że:  

1) posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do utworów - fotografii stanowiących pracę 

konkursową w konkursie „UCZEŃ W AKCJI – ZAWODOWO”; 

2) niniejszym udziela Organizatorom Konkursu licencji (prawa) na korzystanie z autorskich praw 

majątkowych do utworów, które zostaną wykorzystane w celu:  

− promowania edukacji poprzez prezentację fotograficznych prac uczniów przedstawiających 

proces nauki zawodu oraz jego efekty,  

− budowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa branżowego i technicznego,  

− popularyzację zawodów realizowanych w Szkołach biorących udział w Konkursie, 

− oraz do utworzenia galerii zdjęć na stronie internetowej Organizatorów Konkursu, Szkół 

biorących udział w konkursie i na profilach Facebook;  

3) posiada zgodę osób widocznych w utworach - na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie 

objętym niniejszym konkursem;  

4) korzystanie z fotografii przez Organizatorów Konkursu oraz podmioty, którym zostanie udzielona 

dalsza licencja, nie będzie naruszać praw osób trzecich;  



5) udziela Organizatorom Konkursu prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdego 

z utworów, o których mowa w pkt 1, w następującym zakresie:   

a) wprowadzanie do obrotu;   

b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym;  

6) udzielona licencja jest bezpłatna, ma charakter niewyłączny i uprawnia Organizatorów konkursu do 

korzystania z utworu bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych;  

7) licencja na korzystanie z utworu, obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania 

utworu osobom trzecim;  

8) przyjmuje do wiadomości, iż w wypadku podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko 

Organizatorowi Konkursu na drodze procesu o naruszenie praw autorskich do utworu lub praw do 

wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatorów Konkursu z licencji, Uczestnik zobowiązany 

będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Organizatora i zwolnić go z wszelkich roszczeń, 

zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami.  

  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu „UCZEŃ W AKCJI – ZAWODOWO” 

i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

  
……………………………………………………….  

Data i podpis Uczestnika/ Data i podpis opiekuna 
prawnego osoby niepełnoletniej  

  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:   
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie  „UCZEŃ 

W AKCJI – ZAWODOWO” 

 

  
  

………………………………………………………  
Data i podpis Uczestnika  

Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego    
  
Ja, niżej podpisana/y jako przedstawiciel ustawowy nieletniego 

…………………………………………………..................wyrażam zgodę na jego udział w Konkursie 

fotograficznym „UCZEŃ W AKCJI – ZAWODOWO” na zasadach określonych w Regulaminie 

Konkursu. (wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich)  

  

……………………………………………………………  

Data i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 



Załącznik nr 2   
  

         ……………… dnia ……………..2019 r.  

  
Oświadczenie Uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych (wizerunek) – osoba 

pełnoletnia 
  
  
Ja …………………………………………………………………..…… niniejszym oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku przez 

Współadministratorów Konkursu: 

 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą: 

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;  

- Starostwo Powiatowe w Nowym  Tomyślu, ul. Poznańska 33,  64-300 Nowy Tomyśl;  

- Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu , os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl; 

w celu realizacji zadań statutowych każdego z Administratorów – organizacji Konkursu „UCZEŃ 

W AKCJI – ZAWODOWO” 

 

  
……………………………………………………..…  

Data i podpis uczestnika   
  

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Współadministratorów Konkursu, na potrzeby realizacji zadań statutowych 

Współadministratorów – przeprowadzenia konkursu „UCZEŃ W AKCJI –  ZAWODOWO” w tym w 

celach informacyjnych i promocji działalności. Mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 

osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 

mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach, 

o których wyżej mowa. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 

rozpowszechnianie w Internecie, w tym na stronach www.cwrkdiz.poznan.pl, www.pcsnt.pl, 

www.powiatnowotomyski.pl,   portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, 

czasowo ani terytorialnie. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie 

obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych;  

……………………………………………………..…  
Data i podpis uczestnika   

 



  ……………… dnia ……………..2019 r.  

 Oświadczenie Uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych (wizerunek) – osoba 
niepełnoletnia 

  
  
Ja …………………………………………………………………..…… niniejszym oświadczam, że:  

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………… 

w postaci wizerunku przez Współadministratorów Konkursu: 

 - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu z siedzibą: 

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań;  

- Starostwo Powiatowe w Nowym  Tomyślu, ul. Poznańska 33,  64-300 Nowy Tomyśl;  

- Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu , os. Północ 37, 64 -300 Nowy Tomyśl; 

w celu realizacji zadań statutowych każdego z Administratorów – organizacji Konkursu „UCZEŃ 

W AKCJI – ZAWODOWO” 

  
……………………………………………………..…  

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego   
  

 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku,  

mojego dziecka ………………………………………………………………… utrwalonego 

jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez Współadministratorów Konkursu, na potrzeby realizacji zadań statutowych 

Współadministratorów – przeprowadzenia konkursu „UCZEŃ W AKCJI –  ZAWODOWO” 

w tym w celach informacyjnych i promocji działalności. Mój wizerunek może być użyty do 

różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 

zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, 

natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 

dodawane do innych materiałów powstających w celach, o których wyżej mowa. Niniejsza 

zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, 

w tym na stronach www.cwrkdiz.poznan.pl, www.pcsnt.pl, www.powiatnowotomyski.pl, 

portalu społecznościowym Facebook oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 

terytorialnie. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej 

lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych;  

……………………………………………………..…  
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 



Załącznik nr 3   

  

Potwierdzenie złożenia pracy konkursowej  

w siedzibie Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 

 

 w  Konkursie fotograficznym  „UCZEŃ W AKCJI –  ZAWODOWO” 
 

 
Data wpływu: …………………………  
  
Pracownik Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu potwierdza złożenie pracy konkursowej 

przez:   

 

Uczestnika:……………………………………………………………………………………...  

Nazwa szkoły Uczestnika:……………………………………………………………………...  

Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………...  

Kod pracy:   
  

  

 

 

…………………………………………  

podpis osoby przyjmującej pracę konkursową  
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 

 


