Regulamin Konkursu dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w ramach projektu,
pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”.

Cel konkursu
Celem Konkursu jest integracja międzypokoleniowa, w której młodzież w atrakcyjny i niestandardowy
sposób edukuje seniorów w obszarze zagrożeń związanych z oszustwami na ich szkodę, co w konsekwencji
powinno wpłynąć na podniesienie świadomości niebezpieczeństw z tym związanych wśród osób starszych
na terenie województwa małopolskiego.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych, w wyniku, którego zostaną wyłonione najlepsze materiały profilaktyczne z obszaru
oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.
Prace konkursowe posłużą również do realizacji spotu profilaktycznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady Konkursu dla uczniów
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w ramach projektu, pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje —
babcia, dziadek się stosuje!”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs obejmuje wyłonienie laureatów w konkursie:
Konkurs fotograficzno-graficzny dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
3. Organizatorem Konkursu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
4. Partnerem Konkursu jest Samorząd Województwa Małopolskiego.
5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
6. Konkurs rozpoczyna się 23 września 2021 r. i potrwa do 23 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu Karty
zgłoszenia wraz z pracą konkursową do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie).
7. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Konkursu i jego rozstrzygnięcia.
9. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie pod adresem: www.malopolska.policja.gov.pl
II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń ze szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej z województwa
małopolskiego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie do 23 listopada 2021 r.:
•
Karty zgłoszenia wraz ze zdjęciem (zdjęciami), grafiką,
zwanych dalej „Zdjęciem”
oraz z wypełnionym oświadczeniem i podpisanym przez Opiekuna prawnego/rodzica
lub pełnoletniego Uczestnika Konkursu, zgody na publikację pracy konkursowej oraz przetwarzanie
danych osobowych na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji,
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
3. Regulamin, wzór Karta zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz Oświadczenie (załącznik nr 2) dostępne
są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod adresem:
www.malopolska.policja.gov.pl
4. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu
Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich
przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem Uczestnikowi prawa do nagrody.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
Kategoria I: dla uczniów szkół podstawowych.
Kategoria II: dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. W kategorii I oraz II Konkursu fotograficzno-graficznego:
a) Uczestnikiem Konkursu jest uczeń/uczennica, który/a wykona Zdjęcie, pracę graficzną, przeznaczone
dla seniorów o tematyce dotyczącej zagrożeń oszustwami, z jakimi osoby starsze mogą się spotkać
na co dzień.
b) Zakres tematyczny Zdjęcia, pracy graficznej: powinien odnosić się do najczęstszych metod działania
oszustów „na policjanta”, „na wnuczka” itp.
c) Uczestnik Konkursu fotograficzno-graficznego może nadesłać pracę w formie reportażu maksymalnie
do pięciu Zdjęć.
d) Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice, w postaci: Zdjęcie, grafika, komiks,
mem itp.
e) Zdjęcia, grafika nie mogą zawierać treści obraźliwych lub uznawanych za niecenzuralne.
f) Każdy Uczestnik Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu, zobowiązany jest złożyć pisemne
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:
•
imię i nazwisko ucznia,
•
klasa, do której uczęszcza,
•
nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza.
W przypadku pełnoletniego Uczestnika Konkursu własnoręczny czytelny podpis, w przypadku
niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica.
g) Prace konkursowe w postaci Zdjęcia, grafiki w formie elektronicznej przyjmowane będą wyłącznie
na adres e-mail: wnuczekedukuje@malopolska.policja.gov.pl
h) W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
i) Aby zgłoszenie było kompletne Uczestnik Konkursu powinien:
•
przesłać Zdjęcie, grafikę zgodne z wymogami niniejszego regulaminu,
•
dołączyć do zgłoszenia skan: Karta zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz podpisane Oświadczenie
(Załącznik nr 2). W przypadku nie spełnienia wymogów Regulaminu praca konkursowa nie będzie
oceniana.
j) Uczestnicy powinni wyrazić zgodę na publikację prac konkursowych oraz przetwarzanie danych
osobowych.
3. Uczestnik musi posiadać Opiekuna – pracownika szkoły, do której uczęszcza Uczestnik, zwanego dalej
„Opiekunem ze szkoły”, który w imieniu Uczestnika dokona zgłoszenia Zdjęcia.
IV. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ ZDJĘCIE
1. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca konkursowa została
wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
2. Pełnoletni Uczestnik Konkursu lub Opiekun ze szkoły może nadesłać na Konkurs maksymalnie pięć prac
konkursowych.
3. Grafiki wykorzystane w pracy konkursowej nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia
z tym związane obciążają pełnoletniego Uczestnika Konkursu lub Opiekuna prawnego/rodzica Uczestnika
Konkursu.
4. Prace konkursowe muszą być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko, klasa, nazwa
i adres szkoły autora pracy konkursowej, nazwisko opiekuna ze szkoły, adres e-mail oraz telefon
kontaktowy, ilość przesyłanych zdjęć.
5. O zakwalifikowaniu Zdjęcia, grafiki do Konkursu decyduje Organizator.
6. Zdjęcia nagrodzone w Konkursie mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora
i Partnerów oraz w mediach społecznościowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych prac konkursowych, także na innych stronach
internetowych oraz w mediach społecznościowych.
8. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Zdjęć zawierających treści
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie,
ksenofobiczne, propagujące piractwo komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych
oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych
Prac konkursowych zgłaszanych na Konkurs.

10. Organizator ma prawo nie dopuszczenia Zdjęcia, grafiki do Konkursu bez konieczności poinformowania
o tym Uczestnika Konkursu, które:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce,
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich,
c) jest niskiej jakości technicznej,
d) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. obraźliwe,
wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),
e) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora, które przyzna nagrody w każdej
z dwóch kategorii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia preselekcji prac konkursowych nadesłanych
na konkurs przed przekazaniem ich pod ocenę Jury.
3. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
Kategoria I i II: Konkursu fotograficzno-graficznego:
a) wartość merytoryczna pracy konkursowej,
b) wartość artystyczna pracy konkursowej,
c) spójność przekazu pracy konkursowej z tematem Konkursu,
d) oryginalność podejścia do tematu,
e) wartość techniczna pracy konkursowej.
4. Jury, biorąc pod uwagę określone kryteria przyzna nagrody rzeczowe (w dwóch kategoriach), osobno
dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych tj.:
Kategoria I: dla uczniów szkół podstawowych
a) Od I do III miejsca – nagroda rzeczowa dla laureata konkursu.
b) Dyplom potwierdzający aktywność ucznia szkoły podstawowej w zakresie edukacji seniorów.
c) Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
Kategoria II: dla uczniów szkół ponadpodstawowych
a) Od I do III miejsca – nagroda rzeczowa dla laureata konkursu.
b) Dyplom potwierdzający aktywność ucznia szkoły ponadpodstawowej w zakresie edukacji seniorów.
c) Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
5. Dodatkowo jury może wybrać wyróżnienia w każdej z kategorii.
6. Organizator ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród.
7. Po rozstrzygnięciu Konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod adresem: www.malopolska.policja.gov.pl oraz w mediach
społecznościowych Organizatora i Partnerów.
8. Laureaci nagród oraz opiekunowie ze szkoły zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez nich adresy kontaktowe.
9. O miejscu i dacie uroczystości wręczenia nagród laureaci oraz Opiekunowie ze szkoły wskazani
do kontaktu, zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną. Organizator może zmienić miejsce
i formę wręczenia nagród laureatom Konkursu z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora i Partnerów.
10. Nagrodę główną w Konkursie należy odebrać osobiście. Koszty związane z dojazdem i pobytem podczas
finału Konkursu pokrywa Uczestnik.
11. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być podstawą odmowy wydania laureatowi
nagrody.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn
leżących po stronie laureata Konkursu.
13. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego
imienia, nazwiska, wieku, klasy oraz szkoły, do której uczęszczają (lub innych informacji), także informacji
o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i Partnerów oraz w publikacjach
wydawniczych i w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników
Konkursu.
14. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
do celów Konkursu.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca Zdjęcia jest autorem /
autorką załączonych prac oraz posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do dysponowania zgłoszonymi
Zdjęciami, grafiką.
2. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza,
że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do przesłanej pracy
konkursowej.
3. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik upoważnia nieodpłatnie organizatora
do korzystania z pracy konkursowej (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) na następujących
polach eksploatacji: publikacji w wydawnictwach, mediach oraz stronach internetowych organizatora i jego
Partnerów.
4. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa prac
rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie
i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, wiek, klasę, nazwę i adres szkoły, do której
uczęszcza Uczestnik Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego
prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym Konkursem
a rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik zgadza się na publikację jego wizerunku
wykonanego podczas uroczystości wręczania nagród.
7. Ponadto rodzic / opiekun prawny Uczestnika, pełnoletni Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia
za korzystanie z prac zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia
za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz inne przypadki
publicznego udostępniania prac.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
podanych w formularzach i kartach zgłoszenia zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz będą
wykorzystywane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego Konkursu i jego
rozstrzygnięcia oraz realizacji zadań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach ustawowych zadań Policji.
4. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu lub do czasu
wycofania się z udziału w Konkursie, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
5. Dane osobowe laureatów będą również zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie pod adresem: www.malopolska.policja.gov.pl
6. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestnika
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Opiekunom prawnym Uczestników / pełnoletnim Uczestnikom i osobom, których dane dotyczą przysługuje
prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych osobowych w zakresie
publicznej promocji i sprawozdawczości Konkursu.
10. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: posiada zgodę osób, których wizerunek
utrwalono w pracy konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tegoż wizerunku w ramach
gromadzonego zbioru.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie i pod adresem e-mail: wnuczekedukuje@malopolska.policja.gov.pl oraz pod numerem telefonu
47 83 54 803.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów,
a także prawo opublikowania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych,
w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, za jakość otrzymanych Zdjęć (uszkodzenie plików wynikających
z problemów technicznych w transmisji danych podczas przesyłania plików itp.).
4. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą
wiążące i ostateczne.
5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
6. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za prezentację w mediach prac, które zostały
wyłonione w Konkursie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
7. Prace konkursowe, które zostały nagrodzone i wyróżnione będą przechowywane w cyfrowym archiwum
Organizatora, pozostałe zostaną skasowane.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania
się z Laureatami Konkursu.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobiste odebranie przez Laureata wraz z Opiekunem ze szkoły
w przypadku niepełnoletniego Uczestnika Konkursu, przyznanej nagrody w miejscu i czasie wskazanym
przez Organizatora Konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
Zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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 nr 119, str. 1). Zwanego dalej RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania
danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,
z siedzibą przy ul. Mogilskiej 109, 31-571 Kraków.
2. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym
można
skontaktować
się
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
pod
adresem
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
z dopiskiem na kopercie „IOD”.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Małopolskiego Konkursu pn. „Wnuczka, wnuczek
edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, a także dla celów archiwizacyjnych, przez okres nie dłuższy
niż wskazany w obowiązujących przepisów prawa.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie
przepisów prawa.
5. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego; z wyjątkiem sytuacji dochodzenia należności z majątku lub źródeł dochodu
znajdującego
się za granicą.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
zgromadzone, w tym do celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany
w odnośnych przepisach prawa krajowego.
7. Ma Pani/Pan prawo do:
a. a). dostępu do swoich danych osobowych(art.15 RODO),
b. b). żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. c). żądania usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
d. d). żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w systemach przewidzianych prawem
(art. 18 RODO).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie RODO
nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Pełne informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA
do udziału w Konkursie fotograficzno-graficznym w ramach projektu,
pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”
I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU:
•
Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:
•

………………………………………...……………………….…….….............................................................…
Nazwa i adres szkoły oraz klasa, do której uczęszcza uczeń:
……………….…….…….…….…….…..….…….......….…….…….…….…….…………....……………….…….
……………….…….…….…….…….…..….…….......….…….…….…….…….…………....……………………..

•

Imię i nazwisko Opiekuna ze szkoły: ………...…………..………………...…….….…............…

•

Telefon kontaktowy do Opiekuna ze szkoły: ………………….…..…..…...….......………..……….

•

Adres e-mail Opiekuna ze szkoły: ….…...….……….……………….…...….……….……….…...…

II. ILOŚĆ PRZESYŁANYCH ZDJĘĆ: …….…..….…….......….…….…….…….…….…………......……………………..

OŚWIADCZENIE
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia,
dziadek się stosuje!”, dostępnym na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pod
adresem: www.malopolska.policja.gov.pl i akceptuję jego postanowienia. Posiadam również stosowne zgody
osób trzecich – w tym przedstawicieli ustawowych – które są niezbędne do wywiązywania się z Regulaminu
Konkursu.

2.

Oświadczam, że posiadam upoważnienia opiekunów prawnych do korzystania i rozporządzania pracą
konkursową na wszystkich polach
eksploatacji
oraz
do
zgłoszenia
jej
do
Konkursu,
pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, a także, że zgłoszona przeze mnie praca
konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną
odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą
konkursową. Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich do zgłoszonej przeze
mnie pracy konkursowej, jak i naruszenie nią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanie ona
wykluczona z Konkursu.

3.

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje —
babcia, dziadek się stosuje!, w szczególności z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, udzielam nieodpłatnie
zgody Organizatorowi do korzystania z pracy konkursowej i rozporządzania nią na wszystkich polach
eksploatacji.

4.

Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na publikację wizerunku Uczestników Konkursu na potrzeby
dokumentacji i celów promocyjnych przedsięwzięcia.

5.

Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, wiek) w celach wynikających z organizacji Konkursu
zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

6.

Wyrażam zgodę oraz posiadam stosowne zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej pracy
konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych
w różnych formach utrwaleń.

7.

Oświadczam, że osoby utrwalone w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji,
wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
(oświadczenia w załączeniu).

………………………………………………………………………………………………..…………......................………
Miejscowość, data i podpis Opiekuna ze szkoły

Załącznik nr 2

Oświadczenie
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Komendę Wojewódzką Policji
w Krakowie mojego wizerunku ukazanego w pracy konkursowej przedstawionym w ramach konkursu
fotograficzno-graficznego pn. „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!”.
Zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na stronie internetowej KWP w Krakowie
i jej mediach społecznościowych oraz wykorzystania przez policjantów w ramach realizacji zadań z zakresu
profilaktyki społecznej. Wyrażam również zgodę na wykorzystanie wizerunku poprzez jego publikację na stornie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego
oraz
Kuratorium
Oświaty
w Krakowie, Radia Kraków S.A.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.

…………………………………………..
miejscowość/data

…………………………………………………………………............
czytelny podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu
/ rodzica / opiekuna prawnego

