REGULAMIN
II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

pt. „Grzyby – skarby natury”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Lublinie, zwana dalej WSSE, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Pielęgniarek 6.
2. Partnerami Konkursu są: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,
Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie,
Lubelska Szkoła Fotografii w Lublinie.
II. CELE KONKURSU
1. Podniesienie wiedzy na temat zasad bezpiecznego grzybobrania.
2. Kształtowanie postawy szacunku i podziwu dla przyrody.
3. Wzbudzenie zainteresowania młodzieży bogactwem przyrody, w szczególności bogactwem
różnorodności grzybów.
4. Kształtowanie poczucia wrażliwości, umiejętności obserwacji i fotografowania natury.
III. ZASIĘG I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs odbywa się na terenie województwa lubelskiego.
2. Konkurs jest jednoetapowy, rozstrzygany na poziomie wojewódzkim, z pominięciem
etapu szkolnego i powiatowego.
3. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół średnich w roku szkolnym 2018/2019.
IV. RAMY CZASOWE
1. Zakres czasowy Konkursu od 3 września 2018r. do 12 października 2018r.
2. Termin nadsyłania prac upływa 12 października 2018 r. (decyduje data dostarczenia do
Organizatora).
3. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas finałowego podsumowania Konkursu
i sezonu grzybowego. O terminie i miejscu finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub e-mailem.
4. Wyniki zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.wsse.lublin.pl oraz
na profilu Facebook WSSE w Lublinie, po uroczystym podsumowaniu konkursu.
V. ZAKRES TEMATYCZNY
1. Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii grzyba, grzybów występujących w ich
naturalnym środowisku. Fotografia powinna przedstawiać owocniki grzybów nie zerwane,
o zróżnicowanym wyglądzie, kształcie, kolorze.
VI. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie fotografii zgodnie z zakresem tematycznym
Konkursu.
2. Zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego

Konkursu (zabronione jest stosowanie fotomontaży, fotografii skanowanych, powielanych
z internetu).
3. Nadsyłane zdjęcie powinno być wykonane w technice kolorowej, wydrukowane
wyłącznie na papierze fotograficznym matowym lub błyszczącym.
4. Każdy uczeń biorący udział w Konkursie nadsyła jedno zdjęcie o formacie wydruku
21x30 cm oraz zapis na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie JPG. Rozdzielczość
zdjęcia powinna wynosić minimum 300 dpi dla wielkości wydruku 21x30 cm.
5. Prace nie spełniające warunków formalnych zostaną odrzucone.
6. Do zdjęcia należy dołączyć:
a) Załącznik Nr 1 „Karta zgłoszenia do Konkursu Fotograficznego „Grzyby – skarby natury”.
b) Załącznik Nr 2 „Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które
nie ukończyło 18 roku życia” lub Załącznik Nr 3 „Oświadczenie pełnoletniego uczestnika
konkursu”.
7. Załączników nie wolno naklejać na tył pracy.
8. Jeżeli z danej szkoły będzie wysyłana więcej niż jedna praca, to każda z nich wraz
z załącznikami jak wyżej powinna znaleźć się w osobnej koszulce.
9. Każde zdjęcie wraz z płytą w zabezpieczonej kopercie należy przesłać lub dostarczyć
osobiście na adres Organizatora:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
ul. Pielęgniarek 6
20-708 Lublin
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny II edycja „Grzyby – skarby natury”.

VII. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator powoła Jury Konkursu, które wyłoni zwycięzców.
2. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne, jakość i oryginalność nadesłanych
fotografii.
3. Z udziału w Konkursie zostaną wykluczone zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry
(daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
VIII. UWAGI DODATKOWE
1. Prace nie spełniające wymogów formalnych (brak załącznika nr 1 oraz 2 lub 3) nie wezmą
udziału w konkursie.
2. Dane uczestników Konkursu będą chronione na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 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 (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1)
3. Materiały nadesłane na Konkurs pozostają do dyspozycji Organizatora na czas nieokreślony.
4. Autorzy nadesłanych prac zgadzają się na bezpłatne wykorzystywanie fotografii przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie do działań niekomercyjnych.
5. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
6. Wszystkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
7. Dodatkowe informacje o Konkursie udzielane są przez pracowników Działu Promocji
Zdrowia WSSE w Lublinie, tel. 81/ 533-41-80.
IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca

oraz wyróżnienia.
Zwycięzcy konkursu otrzymają:
- za zajecie I miejsca
– dyplom i nagroda rzeczowa
- za zajęcie II miejsca
– dyplom i nagroda rzeczowa
- za zajęcie III miejsca
– dyplom i nagroda rzeczowa
2. Jury wybierze również prace wyróżnione - o ilości tych prac Jury zdecyduje podczas obrad.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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,
dalej zwanego RODO, informuję, że:
Administratorem danych przetwarzanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Lublinie, dalej zwaną Wojewódzką Stacją, jest Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Lublinie, dalej zwany Administratorem, z siedzibą w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin.
Inspektor ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji jest dostępny pod numerem telefonu
81 533 41 28 oraz adresem e-mail: iod@wsse.lublin.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym
inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo –
zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych - na podstawie
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1261 ze zm.)
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane osobowe mogą być udostępniane partnerom konkursu oraz innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia konkursu „Grzyby – skarby
natury”
oraz
przez
okres
zgodny
z
kategorią
archiwalną
wynikającą
z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie
i urzędów obsługujących te organy – przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Prace bez wymaganych danych nie
będą ocenianie w konkursie.
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w art. 15-18 RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu za zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

