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Wielogłowy, 23.05.2018r. 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO  

„ROŻNOWSKIE JEZIORO MARZEŃ” 

dla uczniów szkół podstawnych  

I. Przepisy ogólne 

1. Cele konkursu: 

- inspirowanie zainteresowań literackich i artystycznych; 

- rozwijanie wyobraźni; 

- zainteresowanie uczestników konkursu lokalną przyrodą i historią; 

- promowanie atrakcyjności  terenów wokół Jeziora Rożnowskiego. 

2. Uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z obszaru Gmin: Chełmiec, Gródek nad 

Dunajcem, Łososina Dolna, Korzenna.  

3. Organizator: Fundacja HORYZONT360, Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy. 

4. Osoba do kontaktu: Monika Bochenek Tel. 667 666 508. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie 

brały udziału w żadnym innym konkursie.                                                                                                      

 

II. Kategorie konkursowe 

 

1. KATEGORIA: „LEGENDA o Jeziorze Rożnowskim i okolicy” 

  

Zadanie dla ucznia: 

1. Napisz  utwór literacki o cechach legendy związanej z Jeziorem Rożnowskim i/lub jego okolicach.  

Legenda może dotyczyć: 

-  dowolnie wybranego miejsca nad Jeziorem Rożnowskim (np. zabytku, budynku,  rezerwatu 

przyrody, atrakcji turystycznej czy krajoznawczej); 

-  postaci związanej z historią Jeziora Rożnowskiego i jego okolic. 

2. Pamiętaj o warunkach, jakie powinien spełniać tekst, aby mógł zostać uznany za legendę – utwór 

powinien w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją literacką.  

3. Możesz zgłosić do konkursu maksymalnie dwie legendy (dwa swoje teksty).  

4. Możesz dołączyć do tekstu własne ilustracje opowieści. 

5. Stwórz stronę tytułową, na której podasz swoje imię, nazwisko, nazwę szkoły, klasę, dane 

kontaktowe (telefon, mail) oraz tytuł legendy.  

6. Prześlij swoją pracę w formacie WORD  na adres e-mail:  konkurshoryzont360@op.pl do 30 

czerwca 2018r. W tytule maila wpisz: „konkurs literacki–[twoje imię i nazwisko]”. Jako załącznik 

do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenie- zał. nr 1 do Regulaminu konkursu ( w formie 

skanu lub zdjęcia dokumentu). 

Kryteria oceny pracy: 

1.  Zgodność z tematem konkursu. 

2. Walory literackie tekstu. 

3. Oryginalna, ciekawa realizacja tematu. 

4. Poprawność językowa i ortograficzna. 

 

2. KATEGORIA „WIERSZ o Jeziorze Rożnowskim” 

mailto:163.konkurs@gmail.com
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Zadanie dla ucznia: 

1. Napisz wiersz w dowolnej formie, którego tematem jest Jezioro Rożnowskie i/lub jego okolice lub 

jego mieszkańcy. 

2. Możesz zgłosić do konkursu maksymalnie trzy utwory.  

3. Możesz dołączyć do tekstu własną ilustrację. 

4. Pod wierszem zapisz swoje imię, nazwisko i klasę. 

5. Prześlij swoją pracę w formacie WORD  na adres e-mail:  konkurshoryzont360@op.pl do 30 

czerwca 2018r. W tytule maila wpisz: „konkurs literacki–[twoje imię i nazwisko]”. Jako załącznik 

do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenie - zał. nr 1 do Regulaminu konkursu ( w formie 

skanu lub zdjęcia dokumentu). 

 

Kryteria oceny pracy: 

1. Zgodność z tematem konkursu. 

2. Forma wiersza. 

2. Walory literackie tekstu. 

3. Oryginalna, ciekawa realizacja tematu. 

4. Poprawność językowa i ortograficzna. 

 

3. KATEGORIA: „ROŻNOWSKIE W OBIEKTYWIE” 

 

Zadanie dla ucznia: 

1. Przedstaw na fotografii miejsce (budynek, podwórko, ulicę, park, las, jezioro itp.) położone w 

okolicy Jeziora Rożnowskiego, które uważasz za wyjątkowe, piękne, tajemnicze lub ciekawe z 

innego ważnego dla Ciebie powodu. 

2. Nadaj fotografii tytuł, który w zwięzły sposób opisze przedstawione na zdjęciu miejsce. 

3. Dodatkowo do pracy możesz dołączyć krótki opis sfotografowanego miejsca z uzasadnieniem 

wyboru. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii.  

5. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych, autorskich prac fotograficznych wykonanych metodą 

tradycyjną lub cyfrową.  

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,  

rozjaśnienie);  

Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

7. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 4 zdjęć w serii, które 

traktowane będą jako jedna praca. 

8. Prace nie mogą być podklejone ani oprawione. 

9. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt 

nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Fundacja HORYZONT360, 33-

311 Wielogłowy 153. Na przesyłce prosimy o dopisek Konkurs Fotograficzny. 
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

11. Fotografie zostają nadesłane w formacie: odbitek czarno - białych lub kolorowych na papierze 

fotograficznym o wymiarach od  15/20 do 20/30 a także oryginały zdjęć na płycie CD. 

12. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, szkołę, tytuł pracy. 

13. Wraz ze zdjęciami należy przysłać wypełniony załącznik nr 1 do Regulaminu.  

14. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich 

ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują 

przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie 

niezbędnym do uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień 

będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem 

z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem 

nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w 

ramach Konkursu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

16. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z 

niego wyłączonych. 

 

Kryteria oceny pracy: 

a. Walory artystyczne fotografii. 

b. Oryginalna, ciekawa realizacja tematu. 

c. Estetyka wykonania. 

d. Zgodność z tematem.  

 

Termin nadsyłania prac mija dnia 30 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data 

uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki poczta kurierską). Adres przesłania pracy: Fundacja 

HORYZONT360, 33-311 Wielogłowy 153. 

 

Prace (fotografie) nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

 

III. Warunki oceny prac 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury). 

 

2. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania 

miejsc ex equo. 

 

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora do dnia 14 września 2018 roku. 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas wernisażu Konkursu (termin wernisażu zostanie 

podany w terminie późniejszym). 
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2. Zwycięscy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości minimum 300zł. Wszyscy uczestnicy otrzymają 

drobne upominki oraz dyplomy.  

3. Organizator przyzna po trzy nagrody główne w każdej kategorii konkursowej.  

 

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

 

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i 

nazwiskiem autora) na stronie internetowej Organizatora a także do wielokrotnej ekspozycji prac 

nadesłanych na Konkurs. 

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach 

promocyjnych. 

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie 

utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, 

wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Organizator na podstawie tej licencji 

może również odstępować prace na rzecz osób fizycznych i prawnych. 

4. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1., V.2. i V.3, przysługują Organizatorowi 

nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac oraz ich prawnych opiekunów 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem  

przez jej autora regulaminu konkursu. 

 

 

INFORMACJA DO ZAPOZNANIA SIĘ PRZED WYPEŁNIENIEM ZAŁĄCZNIKA NR 1:  

( prosimy jej nie dołączać do załącznika nr 1, jedynie zapoznać się z nią). 

W związku ze zmianami w zakresie przetwarzanie danych osobowych na skutek Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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) zwanego RODO informujemy: 

Dzięki RODO możesz:   

 wiedzieć, jakie dane przetwarzamy – i co z nimi robimy 

 poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy  

 przenieść swoje dane tam, gdzie będziesz chciał  

 zostać zapomnianym 

Stosując RODO:  

 przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w  konkretnym celu 

 przetwarzamy nie więcej danych niż  jest to koniecznie potrzebne  

 dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe  

 chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność 

Jakie dane przetwarzamy? 

W zależności od specyfiki danego działania: czy jest to projekt, grant, kwestie związane z zatrudnieniem , 

przetwarzamy wyłącznie dane, które nam podałeś i na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę. Są to: 

 imię i nazwisko, płeć,  
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 numer PESEL, data urodzenia,  

 adres zamieszkania, mail, telefon, adres  

 dane z dokumentów (dowód osobisty, paszport), NIP, REGON,  

  dane dotyczące zdrowia w zakresie niepełnosprawności  (tylko za zgodą). 

 inne dane które wymagane są np. przy realizacji projektów finansowanych z UE ( np. sytuacja na rynku pracy, 

wykształcenie, wiek itp.) 

 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane? 

 gdy wyraziłeś na to zgodę, 

 gdy rozpatrujemy Twój wniosek lub inną formę aplikowania 

 gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o ubezpieczeniach, kodeks pracy itp. 

 gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. oceniamy Twoją 

aplikację, kandydaturę, wniosek, badamy satysfakcję, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich 

potrzeb). 

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza Fundacja, gdy  

przetwarza dane osobowe. Są nimi: 

1) zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości:  

przetwarzamy dane  osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych 

informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak  najprostszym językiem, by osoby, których dane 

dotyczą, były świadome, że zbieramy,  przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe; 

2) zasada minimalizacji i adekwatności danych:  

przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel; 

3) zasada prawidłowości danych:  

dokładamy najwyższej staranności, by dane, które  przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego 

możemy co jakiś  czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. 

Prosimy ich też o to, by osoby których dane przetwarzamy informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych 

osobowych (imię i nazwisko, adres itp.); 

4) zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:  

dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy 

osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która  umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. 

Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do 

dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa); 

5) zasada integralności i poufności danych: 

zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są 

bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem; 

6) zasada rozliczalności: 

jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych 

działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu, 

aplikowania o środki, przygotowania rekrutacji do zadania itp.) oraz  zapewniamy domyślną ochronę danych 

osobowych. 

 

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Konkretny okres wskazujemy  

w dokumentacji, którą przekazujemy osobom, których dane dotyczą. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE I KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY „ROŻNOWSKIE JEZIORO MARZEŃ” 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................. ......... 
(wypełnić obowiązkowo) 

 

Nazwa i adres szkoły ............................................................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo) 

 

Data urodzenia ...........................................     
(wypełnić obowiązkowo)                                                                                                                     

 

Telefon szkoły…………………… e-mail .................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo)                                                      (wypełnić obowiązkowo) 

 

Lp. Tytuł pracy 

  

  

  

  

 

1. Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne 

prawa autorskie. 

2. Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja HORYZONT360 z siedzibą w 

Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy zwana dalej fundacją. Fundacja prowadzi operację 

przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji Konkursu. 

3. Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe z nimi związane, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 

904 z późn. zmianami)." 

 

                                               ..................................................      .......................................... 

     Podpis ucznia                   i prawnego opiekuna 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO* wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie 

podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację HORYZONT360 w celu organizacji Konkursu 
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Literacko- Fotograficznego „Rożnowskie Jezioro Marzeń”, tj. komunikacji, udostępniania prac oraz  

informacji o działalności Fundacji Horyzont360. 

……………………………………     …………………………………………… 
(data, miejsce i czytelny podpis ucznia i opiekuna prawnego – w przypadku uczniów, którzy nie skończyli 16 lat) 

 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO*, tj. 

przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w 

wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem 

również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Fundację HORYZONT360, o celu ich zbierania, 

dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu 

wobec takiego przetwarzania  oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.  

 

……………………………………     …………………………………………… 
(data, miejsce i czytelny podpis ucznia i opiekuna prawnego – w przypadku uczniów, którzy nie skończyli 13 lat) 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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). 

 


