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Załącznik 1 do uchwały nr 230/2019
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 21 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży
”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”
I.

Cel konkursu
Celem konkursu „Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” jest propagowanie idei związanych
z ochroną przyrody i bioróżnorodności w Województwie Opolskim.
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem
dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja
dzieci i młodzieży w zakresie ekologii a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony
bioróżnorodności Opolszczyzny.
Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie fotografii jako dziedziny
sztuki.

II.
1.
2.

Organizacja konkursu
Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.
Merytoryczną obsługę konkursu sprawuje Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby w wieku od 12 do 16 lat zamieszkałe
i uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie Województwa Opolskiego,
reprezentowane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym
terminie do 14 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, ul. Józefa Hallera 9, 45-867 Opole- segment B, pokój nr 302.1) w oparciu
o załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu wraz z materiałem dokumentującym. Za
prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w
siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego (ul. Hallera 9, 45-867 Opole) lub przysłanie ich na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
3. Do konkursu można zgłosić tylko 1 zdjęcie wykonane cyfrowo w technice czarno-białej lub
kolorowej wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 210 x 297 mm (A4) oraz
zapisane na płycie CD w formacie JPG.
4. Zdjęcie na odwrocie powinno zawierać umieszczony w sposób trwały opis zawierający
następujące informacje: tytuł pracy, miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię i nazwisko jego
autora, adres zamieszkania, klasę, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń.
5. Zdjęcie wydrukowane nie może być oprawione ani podklejone.
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6. Niedopuszczalna jest ingerencja cyfrowa w zdjęcie (w szczególności fotomontaż), za wyjątkiem
obróbki globalnej całego kadru dot. zmiany zdjęcia na czarno-białe, wyostrzania itp.
7. Zgłoszone do konkursu zdjęcie powinno przedstawiać znajdujące się na obszarze województwa
opolskiego rodzime gatunki drzew występujące na obszarze zadrzewień śródpolnych,
tradycyjnych sadów i alei przydrożnych.

IV. Kryteria oceny i punktacja
Lp.

Kryteria oceny

Punktacja

1

Jakość i estetyka zdjęć oraz materiału opisowego

0–5

2

Walory przyrodnicze fotografowanych obiektów (sposób ujęcia przyrody,
przedstawienie zachowanej harmonii przyrodniczej, aspekt edukacyjny)

0 – 10
Razem

0 – 15

V. Ocena zgłoszeń
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego,
której tryb działania określi w/w Zarządzenie.
2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. IV
niniejszego regulaminu. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości komisji.
3. W skład komisji powołane są osoby, których członkowie rodzin nie zgłosiły prac konkursowych do
niniejszego konkursu.
VI. Harmonogram konkursu
Lp.
1
2

4

Działanie
Ogłoszenie konkursu
Zgłoszenie udziału wraz z materiałem
dokumentującym do sekretariatu
DRW/UMWO
Rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie
nagród laureatom konkursu (ogłoszenie
wyników konkursu)

Wykonawca

Termin wykonania
w 2019 r.

Zarząd Województwa
Opolskiego

do 1 marca

Rodzic/opiekun prawny ucznia

do 14 maja

Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego

.

do 14 czerwca
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VII. Nagrody
1. Nagrody w konkursie maja charakter rzeczowy.

Nagrody

Laureat
I miejsce

Aparat fotograficzny

II miejsce

Tablet

III miejsce

Kamera cyfrowa

Wyróżnienia

Zabawki lub gry edukacyjne

2. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.
3. Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego przyznanie nagród:
1) Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować
nie przyznanie nagrody danego stopnia.
2) Komisja rekomenduje przyznanie wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do
wybranych przez Komisję aspektów przyrodniczych. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium
pomocniczym. Wyróżnienia mają charakter rzeczowy.
4. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji Zarządu
Województwa Opolskiego.
VIII. Prawa Uczestników i Organizatorów
1. Rodzic bądź opiekun prawny uczestnika konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie do pracy
konkursowej.
2. Prawa autorskie prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie przechodzą nieodpłatnie na
własność Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
3. Organizator, wyłącznie na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych uczestników konkursu,
których prace nie zostały nagrodzone i wyróżnione, zwraca złożone przez nich prace konkursowe do
30.08.2019 r.
4. Organizator konkursu jest obowiązany przechowywać dokumentację konkursu przez okres 5 lat od
dnia ustalenia wyników konkursu w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.
5. Od postanowienia Zarządu Województwa Opolskiego nie przysługuje odwołanie.
6. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie,
przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszenia do konkursu
fotograficznego dla dzieci i młodzieży ”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie”
Imię i nazwisko ucznia
Wiek
Adres zamieszkania
Nazwa i adres szkoły ucznia
Klasa
Imię i nazwisko rodzica
/opiekuna prawnego *
Telefon komórkowy rodzica
/opiekuna prawnego *
Adres e-mail rodzica
/opiekuna prawnego*
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że autorem pracy zgłoszonej do konkursu

fotograficznego dla dzieci i młodzieży

”Osobliwości przyrodnicze w obiektywie” jest ………………………………………………………………………. i jako
rodzic/opiekun prawny* w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, wyrażam zgodę na
przekazanie tych prac w formie darowizny dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Jednocześnie przenoszę majątkowe prawa autorskie przynależne tym pracom na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, nieodpłatnie i na czas nieokreślony, w tym m.in. prawo
do wykorzystania i reprodukowania ich w celach informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Niniejsza zgoda stanowi
zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j. z dnia 05 kwietnia 2017 r.).

……………..…………………………………….
Data i miejscowość

……………………………………………………..
Imię i Nazwisko
.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych osobowych
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) – dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:
a) administratorem
Państwa
danych
osobowych
jest
Samorząd
Województwa
Opolskiego/Województwo Opolskie z siedzibą w Opolu 45-082 przy ul. Piastowskiej 14, którego
organem wykonawczym jest Zarząd Województwa Opolskiego. Województwo Opolskie
reprezentowane jest na zewnątrz przez Marszałka Województwa Opolskiego. Zarząd
Województwa Opolskiego wykonuje zadania Województwa Opolskiego przy pomocy Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, przy ul. Piastowskiej 14.
b) na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@opolskie.pl, listownie na adres Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu.;
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu
związanym z realizacją zadania polegającego na udziale w przedsięwzięciu pn. „Bioróżnorodność
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO WO 2014 - 2020.
Pani/Pana dane osobowe (w tym wizerunek) mogą być wykorzystywane w ramach działalności
promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wymienionego wyżej zadania.
d) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, które realizują zadanie
związane z
udziałem w przedsięwzięciu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem
dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO WO 2014 - 2020, a także mogą być
udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia
informatycznego;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały
pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w szczególności przez
okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych
w zakresie archiwizacji dokumentów;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem niezbędnym do realizacji projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem
dziedzictwa przyrodniczego”, w ramach realizacji RPO WO 2014 - 2020. Podanie danych ma
charakter dobrowolny, jednocześnie jest niezbędne do uczestnictwa w ww. projekcie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w ww. projekcie.
g) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
.
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Formularzem klauzuli informacyjnej dotyczącej zbierania danych
osobowych

……………..…………………………………….
Data i miejscowość

……………………………………………………..
Imię i Nazwisko Rodzica /
opiekuna prawnego

.

