Akceptuję

Katowice, dnia

„Kochaj życie - nie zostawiaj Go na drodze”
REGULAMIN KONKURSU
fotograficznego
realizowanego przez
Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach,
Śląskie Kuratorium Oświaty,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach,
oraz
TVP-3 oddział w Katowicach.
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Kochaj życie nie zostawiaj Go na drodze”, zwany dalej Konkursem,
organizowany jest przez Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Katowicach oraz TVP 3 Oddział Katowice.
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2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich województwa śląskiego.
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 032 200 11 24 lub
32 200 11 33, 32 2001170 mail: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
II. CELE KONKURSU
1. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie działalności ukierunkowanej na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałanie popełnianiu przez uczestników ruchu drogowego wykroczeń i przestępstw drogowych.
3. Zwiększenie wrażliwości na istotę bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
III. TEMATYKA KONKURSU
Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zagrożenia związane z uczestnictwem
w komunikacji drogowej.
2. Propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
3. Wizja skutków zagrożeń drogowych. Tragedia człowieka jako uczestnika, ofiary zdarzenia
drogowego.
IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU/ PRAWA AUTORSKIE
1. Konkurs obejmuje przygotowanie jednej fotografii lub sekwencji, historii wymyślonej bądź
rzeczywistej obejmującej tematykę konkursu.
2. Praca konkursowa może być wykonana przez zespół osób .
3. W przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenia dokonuje rodzic, prawny opiekun lub nauczyciel po otrzymaniu zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Do konkursu można zgłosić więcej niż jedną pracę. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest
jednocześnie potwierdzeniem, że twórca jest właścicielem praw autorskich nadesłanego
zdjęcia.
5. Fotografia może być wykonana dowolnym urządzeniem (koniecznym jest posiadanie oryginalnych zdjęć w wersji elektronicznej na nośniku zamiennym).
6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie swoich prac konkursowych przez organizatorów konkursu do działań profilaktycznych (wystawach, prelekcjach, oraz ich upowszechniania w środkach publicznego przekazu
przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego oraz podmioty współpracujące w ramach prowadzonych działań profilaktyczno – edukacyjnych).
W przypadku wykorzystanych w zdjęciach konkursowych wizerunków osób trzecich nie
będących członkami zespołu realizacyjnego konieczne jest dysponowanie zgodą tych osób
na wykorzystywanie wizerunku.
V. PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w konkursie, każdy Uczestnik (indywidualnie lub zespół maksymalnie 3 osoby) powinien w terminie od 1.04.2019 r. do 17.05.2019r opublikować nie mniej
niż 1 zdjęcie nie więcej niż 5 zdjęć. Format zdjęć JPG o dłuższym boku 4000 pikseli i rozdzielczości 300 DPI wraz z opisem (...TXT) zawierającym autorów pracy kontakt i nazwę
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2.
3.

4.

5.

szkoły (spakowane w jednym pliku ZIP) przesłane wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszeniowym za pośrednictwem linku podanego na stronie internetowej
www.slaska.policja .gov.pl w zakładce - Ruchu drogowy link> Konkurs–zdjęcia.
Materiał fotograficzny udostępniony w wirtualnej chmurze nie może zawierać żadnych
reklam produktów, usług i tym podobnych.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem 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) ustawą
z dnia 10 maja 2018r r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r poz. 1000),
w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.
W przypadku gdy udostępniony materiał zostanie uznany przez organizatora za wulgarny,
odrażający, krzywdzący, naruszający prawa osób trzecich, niezgodny z zasadami konkursu,
organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia autora materiału z listy uczestników
konkursu.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Komendant Wojewódzki
Policji w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Lompy 19.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnik konkursu może
się skontaktować poprzez email:iad.kwp@ka.policja.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
konkursu fotograficznego pn „Kochaj życie -nie zostawiaj Go na drodze” na podstawie . art.
6 ust. 1 pkt a.
4. Odbiorcą danych osobowych uczestników konkursu będą podmioty biorące udział
w konkursie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia
zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na
obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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9. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej
realizacji Konkursu.
10. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: imię nazwisko, e-mail, kontakt, adres przez Organizatorów Konkursu
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.
VI. OCENA PRAC
1. Jury w składzie dokona oceny przesłanych prac:
- Przewodniczący – Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP
Katowice
- przedstawiciel Śląskiego Kuratora Oświaty
- przedstawiciel Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
- przedstawiciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
2. Spośród wybranych przez jury nadesłanych prac w terminie do dnia 03.06.2019r. zostaną
wyłonieni laureaci konkursu, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
3. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
4. Organizatorzy mają prawo zapraszać do współpracy inne organizacje i instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
5. Ocena przez jury prac zgłoszonych do konkursu będzie oparta na następujących kryteriach:
· wartość edukacyjna zdjęcia (od 1 do 10 pkt.)
· oryginalność pomysłów (od 1 do 10 pkt.)
· strona artystyczna pracy (od 1 do 10 pkt.)
· techniczna jakość zdjęcia wykorzystanie technik komputerowych lub innych technik (od 1
do 10 pkt.).
I. WRĘCZENIE NAGRÓD
1. Twórcy nominowanych prac zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem poczty
elektronicznej do dnia 08.06.2019r.
2. Gala Finałowa z rozdaniem nagród i otwarciem wystawy zdjęć odbędzie do dnia
19.06.2019r. w jednym z miast woj. śląskiego.
3. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Śląskie
Kuratorium Oświaty i TVP-3 K-ce, oraz inne instytucje.
4. Wyniki Konkursu będą dostępne na stronie internetowej KWP Katowice
www.slaska.policja.gov.pl.
5. W przypadku wystąpienia niezależnych przyczyn Organizator zastrzega sobie prawo
zmiany terminów.
Kontakt:
podinsp. Włodzimierz Mogiła Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 24,
pokom. Marzena Szwed Wydział Ruchu Drogowego KWP Katowice tel. 32 200 11 33,
ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl
opracował:
podinsp. Włodzimierz Mogiła
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Wojewódzki Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich woj. śląskiego
„Kochaj życie nie zostawiaj Go na drodze”
Tytuł pracy krótki opis
Dane drużyny konkursowej (autorzy pracy filmowej)

L.p.
1.

Imiona i
nazwiska

2.

e-mail

3.

Numer
telefonu

3.

Nazwa i adres szkoły/placówki oświatowej:

4.

Nauczyciel/

Imięi nazwisko

opiekun
Tel.
kontaktowy
5.

Wyrażamy zgodę na udział naszego syna/naszej córki w konkursie pn. „Kochaj życie nie zostawiaj Go na drodze” oraz na
przetwarzanie naszych oraz syna/córki danych osobowych przez organizatora na potrzeby Konkursu Rozporządzenie
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) ustawą z dnia 10 maja 2018r r. o ochronie danych osobowych(ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2018r., poz. 1000) *
Imię nazwisko nr dow.os

Imię nazwisko nr dow.os

Imię nazwisko nr dow.os

1) ....................................2) ............................................. 3) ..................................
Podpisy rodziców lub opiekunów prawnych autorów pracy konkursowej
6

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść :
1) ….......................................
Podpis

2)………….........................................3).............................
Podpis

Podpis

* wypełnić w przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich
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