
Regulamin konkursu na najlepszą fotorelację 

„1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego”  
 

 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem konkursu na najlepszą fotorelację „1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego”, 

zwanego dalej „Konkursem” jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.  

 

ZAŁOŻENIA I CELE 

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) kształtowanie świadomości młodego pokolenia,  

2) motywowanie uczniów do poznawania historii Polski,  

3) kształtowanie postaw patriotycznych,  

4) rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów. 

2. Konkurs jest realizowany z okazji 80 rocznicy zbrodni katyńskiej. 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych 

placówek oświatowych województwa podlaskiego.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie klauzuli informacyjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz pisemne poświadczenie osób, których dane będą 

przetwarzane, o zapoznaniu się z jej treścią. 

3. Konkurs ma charakter grupowy.  

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie fotorelacji z obchodów 80. rocznicy zbrodni 

katyńskiej. 

5. Wszystkie fotografie zgłoszone na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej 

(przesłane w formie pliku):  

1) długość krótszego boku: około 20 cm (2600px), rozdzielczość 300dpi, 

2) maksymalna wielkość pliku – 3 MB, 

3) zapisane w formacie jpg, 

4) technika prac dowolna, za wyjątkiem fotografii powstałych w rezultacie wyraźnej ingerencji 

graficznej. 

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG 

 

1. Prawo zgłaszania uczniów do konkursu przysługuje szkołom oraz innym placówkom oświatowym 

województwa podlaskiego. 



2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie zdjęć wraz z kartą zgłoszenia, stanowiącą 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, dostępną na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl 

w dziale Edukacja w zakładce 1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego oraz na Podlaskiej 

Platformie Edukacyjnej: https://crtd.wrotapodlasia.pl/ na adres: edukacja@wrotapodlasia.pl  

w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze do konkursu, opublikowanym na stronach 

internetowych Wrót Podlasia i Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. 

3. Nadesłane prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z pracowników Departamentu 

Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  

w Białymstoku. 

4. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzecim kwartale 2020 r. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Przystępując do konkursu, szkoły/placówki oświatowe potwierdzają swoje prawa autorskie do 

nadesłanego projektu i oświadczają, że nie naruszają praw autorskich osób trzecich, deklarując 

zarazem, że zgłoszone prace nie były wcześniej prezentowane, nagradzane i nie są obciążone 

prawami majątkowymi.  

2. Uczestnicy konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie 

nadesłanych zdjęć w ramach promocji wydarzenia.  

3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskich projektów, 

przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

1. Dane osobowe dotyczące osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane przez organizatora 

wyłącznie w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.  

2. Administratorem danych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz 

Zarząd Województwa  Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 

Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, 

http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska, wizerunku oraz 

informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych 

oraz stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatora w celach promocyjnych.  

4. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze 

organizator.  

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI KONKURSU 

 

Organizator informuje, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą 

wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu oraz realizacji postanowień 

regulaminu. 

 

Załącznik do Regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia; 

2. Klauzula informacyjna;  

http://www.wrotapodlasia.pl/
https://crtd.wrotapodlasia.pl/
mailto:edukacja@wrotapodlasia.pl
mailto:kancelaria@wrotapodlasia.pl
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/


 

Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Konkurs na najlepszą fotorelację 
„1940-2020. 80. Rocznica mordu katyńskiego”  

  
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ZŁOŻYĆ 
PODPIS  
  

Dane szkoły/placówki zgłaszającej  

Pełna nazwa szkoły    

Klasa  

Adres szkoły    

Nr telefonu szkoły    

Adres e-mail szkoły    

Dane opiekuna/ów konkursu: 

Imię/ona i nazwisko/a     

Nr telefonu    

Adres e-mail     

Tytuł zgłaszanej pracy:  

Krótki opis zgłaszanej pracy 
(3-4 zdania) – kiedy, gdzie, itp. 
zrealizowano projekt 

 

  
 
Oświadczam, że praca jest autorskim projektem wykonanym samodzielnie przez uczniów. 
 
 
  
 ………………….……………            …….……..……………..  
           miejscowość, data                                           pieczątka i podpis  dyrektora szkoły  
 
 



 

Załącznik nr 1 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) 
 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez 
Marszałka oraz Zarząd Województwa  Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-
mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/   

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 
możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu na najlepszą 
fotorelację „1940-2020. 80 Rocznica mordu katyńskiego” na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512  
z późn. zm.), co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1  
lit. c RODO); 

4) Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym archiwizację, 
obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane 
będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5) Dane osobowe będą przechowywane w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu przez okres 
wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

6) Osobom, których dane są przetwarzane, w ramach realizacji i przeprowadzenia konkursu, przysługuje 
prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Osobom, których dane są przetwarzane, w ramach realizacji i przeprowadzenia konkursu, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem 
przetwarzanie danych osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości 
uczestnictwa w konkursie. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 
osobowych. 

………………….……………            …….……..……………..  
          miejscowość, data                                           pieczątka i podpis dyrektora szkoły  

  
Miejscowość, 

data Podpisy osób, których dane są przetwarzane: uczestnicy konkursu/opiekunowie 
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