KONKURS
„SAMORZĄD LOKALNY W OBIEKTYWIE”
Organizator:
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Patronat:
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz

Regulamin
Cel konkursu:
Zachęcenie uczniów do poznania idei samorządności, ale także funkcjonowania
samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania i jego wpływu na poprawę jakości życia
mieszkańców. Wzrost świadomości obywatelskiej i aktywności społecznej uczniów.
Zainteresowanie również historią, symboliką, znaczeniem dla rozwoju samorządu
terytorialnego w miejscu zamieszkania.
Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
zachodniopomorskiego.
Zasady udziału w konkursie
1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęć przedstawiających miejsca, obiekty, czy
wydarzenia związane z samorządem lokalnym.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć wykonanych aparatem
fotograficznych bądź smartfonem. Projekty należy przesyłać pocztą elektroniczną na
adres: konkurs.npb@usz.edu.pl do 30 kwietnia 2021r.
3. W treści maila należy wpisać: imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwę szkoły, klasę oraz
imię i nazwisko wychowawcy.
4. Do maila należy dołączyć formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie (w formie skanu
lub zdjęcia dokumentu).

5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 maja 2021 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu
Szczecińskiego
6. Fotografie powinny być pracami autorskimi. Na konkurs należy przesyłać zdjęcia, które
nie były wykorzystanie w innym konkursie fotograficznym.
7. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa
osobiste i wyłączne, i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191,
ze zm.) do Fotografii.
8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia
dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub
dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii
zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia
9. Nie należy dokonywać istotnych zmian w zdjęciach, w tym szczególności zmian
oryginalnej kompozycji, poprzez dodawanie lub ujęcie elementów zmieniających treść
fotografii oraz dodawanie znaków wodnych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac
niespełniających wymogów regulaminu.
11. Jury konkursowe powołane przez Organizatora konkursu wyłoni laureatów, którym
zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Instytutu Nauk o Polityce i
Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego www.npb.usz.edu.pl/konkurs
2. Informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod adresem mailowym
konkurs.npb@usz.edu.pl
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania
nadesłanych zdjęć i opisu na stronie www.npb.usz.edu.pl/konkurs w czasie trwania
konkursu oraz po jego zakończeniu.

Wymagania techniczne
Uczestnicy konkursu wykonują i przesyłają osobiście wykonane zdjęcia o parametrach
technicznych:
1. format zdjęcia - jpg o rozmiarze min. 3 MB
2. rozdzielczość zdjęcia - 300 dpi
3. opis zdjęcia w postaci pliku formacie doc., do 500 znaków ze spacjami, który musi
zawierać nazwę miejsca/obiektu/wydarzenia, lokalizację miejscowość, gmina i powiat oraz
datę. Można opisać uzasadnienie wyboru fotografowanego miejsca i to jak wpływa on na
życie lokalnej społeczności.

Ochrona danych osobowych
1. Organizator Konkursu będzie zbierał następujące dane:
1) Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) rok urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres poczty elektronicznej,
2) Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych:
a) imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,
b) adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego,
c) numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,
d) adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Uniwersytet
Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22 a 70-453 Szczecin. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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).
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@usz.edu.pl, lub adresu do korespondencji Inspektor
Ochrony Danych al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin.
4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą
przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia
wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w
celu komunikacji z Laureatami

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy
Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie
nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach)o wynikach Konkursu.
7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich
wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie 12
miesięcy od daty zakończenia konkursu.
9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych.
10. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia
oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z
przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy udziału w konkursie „Samorząd Lokalny w Obiektywie”.

