Projekt je spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.

PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
v projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!”
I Organizátor
Gmina Biała
Rynek 10
48-210 Biała
ve spolupráci s českým projektovým partnerem:
Město Albrechtice
nám. ČŠA 27/10
79395 Město Albrechtice
Kontakt:
Anna Rogosz - Městský Úřad w Biale
tel. 0048 77 438 85 44
Sebastian Siorak – Městský Úřad w Biale
tel. 0048 77 438 85 52
II Cíle soutěže
1. Aktivace a integrace místní společnosti.
2. Zvýšení účasti veřejnosti na budování obrazu obou partnerských obcí.
3. Orientovat pozornost obyvatel města Albrechtice na oblast obce Biała - motivace ke spontánním a
přímým kontaktům s obyvateli obce Biała.
4. Podpora značky "Gmina Biała".
III Obecná pravidla
1. Soutěž probíhá jako součást projektu "Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!"
2. Soutěž je určena obyvatelům obcí Biała a Města Albrechtice. Účastník potvrzuje splnění této podmínky
předložením prohlášení na formuláři žádosti.
3. Soutěž je zaměřena na získávání jedinečných fotografií: příroda, kulturní objekty a památky z oblasti
obce Biała. Práce by se měla týkat místa, které se nachází v obci Biała (zejména krajina, přírodní nebo
kulturní objekt, památka). Fotografie by neměla obsahovat obrázky osob, registrační čísla vozidel, čísla
domů.
4. Předmětem soutěže jsou fotografické práce vyrobené samostatně, které jsou originály. Autoři prací
předloží prohlášení o držení autorských práv k předloženým dílům a souhlas s bezplatnou a opakovanou
reprodukcí předložených děl městským úřadem Biała za účelem propagace.
5. Účastník může předložit více než jednu práci. Každá práce by měla obsahovat údaj o místě, které
představuje, a to uvedením adresy nebo přibližného místa a data práce.
6. Fotografická práce by měla být provedena během soutěže. Fotografie získané v roce 2018 jsou také
způsobilé k účasti. před datem vyhlášení soutěže.
7. Fotografické práce předané do soutěže se účastníkům nevrací.

8. Termín pro podání přihlášek je 15. července 2019. - datum přijetí do sídla organizátora rozhodne. Práce
zaslané po tomto termínu se do soutěže nezúčastní.
9. Výsledky budou oznámeny zveřejněním informací na webové stránce Gminy Biała
(www.biala.gmina.pl), webové stránce Města Albrechtice (www.mesto-albrechtice.cz) a za použití profilů
partnerů projektu na sociálních sítích.
10. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězům soutěže se bude konat v rámci 31.07.2019r.
IV Žádost o účast
1. Podání přihlášky do soutěže zahrnuje doručení do kanceláře pořadatele:
a) vyplněný a podepsaný formulář žádosti tvořící přílohu č. 1 těchto Pravidel, včetně telefonního
čísla a / nebo e-mailové adresy, aby organizátor mohl přímo kontaktovat účastníka;
b) podepsane informace o zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu 2 těchto předpisů;
c) digitální záznam fotografické práce (ve formátu "jpg")
2. Dodání do sídla pořadatele znamená:
a) předložení dokladů uvedených v bodě IV 1 sekretariátu Obecního Úřadu v Białej (místnost č. 13,
první patro) společně s nosičem dat (např. CD, DVD, paměť USB) s popisem práce v obálce s
názvem projektu "Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!"
nebo
b) zaslání skenů dokumentů uvedených v bodě IV 1 a souboru obsahujícího práci na e-mailovou
adresu konkurs@biala.gmina.pl
nebo
c) zaslání dokumentů uvedených v bodě IV spolu s nosičem dat (např. CD, DVD, paměť USB) s
uvedením díla v obálce nesoucí název projektu "Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!" na
adresu Městského úřadu v Białej : Rynek 10 48-210 Biała
3. Pokud jeden nosič dat obsahuje více než jednu předloženou fotografickou práci, měly by být soubory s
digitálním záznamem každé práce popsány způsobem, který jasně přiřadí obrázek k aplikaci.
4. Předložení díla do soutěže se rovná přijetí těchto předpisů.
V Hodnocení soutěžních prací
1. Vyhodnocení soutěžních příspěvků provádí komise složenà z nejméně tří členů.
2. Komise se skládá ze zástupců organizátora a českého partnera.
3. Vypracuje se zpráva z hodnocení přihlášených soutěží.
4. Práce se hodnotí, pokud:
a) byl hlášen rezidentem města Biała a Město Albrechtice;
b) byl předložen ve formě uvedené v bodech IV 1 a 2 těchto Pravidel;

c) jeho digitální verze má minimálně 2 megapixely a minimální rozlišení Full HD
d) splňuje podmínky uvedené v odstavci III 3, 5, 6 a 8, v tomto textu.
5. Při hodnocení práce komise vezme v úvahu zejména:
a) vizuální dojem práce, zdůrazňující hodnotu fotografovaných míst / zařízení;
b) neobvyklá prezentace předmětu fotografie.
6. Komise odměňuje tři nejlepší práce, udělení ceny: mini-dron (1. místo), solární batoh (2. místo), VR
brýle (3. místo).
7. Ceny se budou konat do 31. července 2019. způsobem poskytovaným organizátorem v informacích
určených pro vítěze.
8. Pořadatel má právo vybrat si z přihlášených prací fotografické obrazy, které budou zveřejněny v albu o
Gminie Biała připravené v rámci projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!“. Umístění
vybrané fotografie do alba bude doplněno informacemi o jejím autoru.

VI Závěrečná ustanovení
1. Jakékoliv pochybnosti o obsahu těchto předpisů a záležitostech nezahrnutých v předpisech upravuje
pořadatel.
2. Pokud to organizátor považuje za nezbytné, zveřejní rozhodnutí týkající se obsahu těchto předpisů.
3. Zveřejněním informací se rozumí zahrnutí informací způsobem uvedeným v bodě III 8 těchto předpisů.

Přílohy:
1) registrační formulář
2) informace o zpracování osobních údajů

Projekt je spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.
Příloha č. 1 k pravidla Fotografické Soutěže

PŘIHLÁŠKA
na Fotografickou Soutěž jako součást projektu „Naše pohraniči – vážíme si sebe a sousedů“
1. Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………..
2. Místo bydliště: obec Biała/ Město Albrechtice (nevhodne škrtnout)
3. Datum narození*…………………………………………………………………………………………………….
4. Určení místa kde byla pořízena fotografie (adresa nebo přibližné umístění i název objektu/místa pokud je má):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Datum práce:………………………………………………………………………………………………………...
6. Telefonní číslo a / nebo e-mailová adresa: ………………………………………………………………………….
Prohlášení:
□ Prohlašuji, že mým místem bydliště je obec Biała nebo Město Albrechtice
□ Prohlašuji, že jsem autorem fotografií dodané a neporušují autorská práva a osobní práva jiných osob podle
zvláštních předpisů
□ Souhlasím s volným a opakovaným používáním a rozmnožováním mé soutěže ze strany komunity Biała pro
propagační účely obce Biała během a po realizaci projektu "Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!" - v tomto
ohledu přenáším bezplatné vlastnická práva na práci, kterou jsem hlásil Organizatorovi
□ Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti dobrovolně a vědomě správcem, kterým je
obec Biała se sídlem Rynek 10 48-210 Biała, za účelem:
- účast na "fotografické soutěži",
- plnění povinností správce vyplývajících z projektu, na jehož základě se tato soutěž provádí;
- promoce obce Biała (zejména prostřednictvím: informačních materiálů, publikací, prezentací v médiích),
včetně po dokončení projektu „Naše pohraničí – vážime si sebe a sousedů!".
Současně prohlašuji, že správce mě předtím, než souhlasí, informoval, že mám právo kdykoli odvolat, že odvolání
souhlasu neovlivní zákonnost zpracování, která byla učiněna na základě souhlasu před jeho odstoupením, a že
odvolání souhlasu bude stejně snadné jako jeho vyjádření.

……………………………………………………
(datum a podpis účastníka)

…………………………………………………….
(datum a podpis rodiče/opatrovníka účastníka)

* Jako hlavní prvek, kterým se určuje věk účastníka - pokud účastníkem je nezletilý žádost podepíše také jeho rodič nebo opatrovník, to
se rovná souhlasu s účastí dítěte na Fotografické Soutěži

Projekt je spolufinancován z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj a z rozpočtu polského státu. Překračujeme hranice.
Příloha č. 2 k pravidla Fotografické Soutěže
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Propagace obce
1. Správcem vašich osobních údajů je obec Biała, jejíž sídlo je v Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biala, tel 774 388 531, fax: 774 387 679, e-mail:
sekretariat@biala.gmina.pl
2. Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů:. Krzysztof Kranc, tel 509 947 925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro propagaci obce Biała
Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů:
a) souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů,
b) je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, který je smluvní stranou subjektu údajů, nebo aby přijaly opatření na žádost subjektu
údajů před uzavřením smlouvy,
c) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce v souladu se zákonem:
- zákon ze dne 8. března 1990 o obecní samosprávě (věstník zákonů z roku 2018, bod 994, v platném znění),
- občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (věstník zákonů z roku 2018, položka 1025, v platném znění),
- zákon ze dne 14. června 1960. Kodex správního řízení (věstník zákonů z roku 2017, bod 1257, v platném znění),
- zákon ze dne 27. srpna 2009 o veřejných financích (věstník 2017, položka 2077, v platném znění),
- zákon ze dne 29. ledna 2004 o zákonech o veřejných zakázkách (věstník zákonů z roku 2017, bod 1579 ve znění pozdějších
předpisů),
- Zákon z 29. září 1994 o účetnictví (věstník zákonů z roku 2018, položka 395, v platném znění)
a příslušná prováděcí pravidla pro výše uvedené právní předpisy a vnitřní předpisy správce, jakož i ustanovení vztahující se na konkrétní
realizované programy a projekty.
4. Právně oprávněné zájmy realizované správcem: nejsou implementovány.
5. Příjemci údajů / kategorií příjemců údajů: příjemci propagačních programů a jiných fyzických osob, právnických osob, veřejných subjektů,
subjektů nebo jiných subjektů oprávněných podle platných právních předpisů.
6. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje třetím zemím nebo mezinárodním organizacím.
Navíc pro zajištění spolehlivosti a průhlednosti zpracování informuju, že:
7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu potřebnou k provedení výše uvedeného za účelem zpracování i pozdějšího období alespoň
po dobu trvání projektu, pokud je tato povinnost vyplývající z odlišných právních předpisů nebo z ustanovení smluv nebo jiných právních
nástrojů, které je správce povinen.
8. Máte právo požádat správce o přístup k vašim osobním údajům a právo opravit je.
Máte právo odstranit nebo omezit zpracování nebo právo vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenos dat v rozsahu a za
podmínek stanovených v ustanoveních o ochraně osobních údajů.
9. Pokud se zpracování provádí na základě souhlasu, máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas bez ovlivnění zákonnosti zpracování, které bylo
učiněno na základě souhlasu před jeho odběrem.
10. Máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.
11. Poskytování vašich osobních údajů:
a) se jedná o zákonný požadavek ve vztahu k údajům, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění držitele zákonná povinnost správce,
jakož i ve vztahu k údajům, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, která je stranou subjektu údajů, nebo aby se opatření
na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy,
b) se jedná o smluvní podmínka / stav smlouvy, s ohledem na údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, který je
smluvní stranou subjektu údajů, nebo přijmout opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.
Poskytování osobních údajů, které jsou zákonným, smluvním nebo smluvním požadavkem, je povinné, ale poskytování údajů
zpracovávaných na základě souhlasu je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí osobních údajů, které je povinné, je neschopnost realizovat výše uvedené pro zpracování, a nedostatku dat,
podávání, který je volitelný, nemůže způsobit jakékoliv následné nebo popřípadě nejvýše brání provádění výše. pro zpracování.
12. Rozhodnutí týkající se vás nejsou prováděna automatizovaně.
Vaše osobní údaje jsou profilované.
Pravidla profilování. Profilování je prováděna pouze v souladu se zásadami a kritérii (požadavky) uvedená v předpisech, jimiž se řídí
provádění těchto práv. pro zpracování.
Význam a důsledky profilování. Profilování je opatření přijatá k plnění požadavků na řádné provedení výše uvedeného zpracování a případně
také součástí rozhodovacího procesu. Nevytváří ani neprispievá k riziku porušení práv nebo svobod osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

………………………………………
(data)

……………………………………………………………………………….
(czytelny podpis osoby informowanej)

V případě, že účastník je mladistvý, informace podepíše jeho rodič nebo opatrovník.

