Regulamin rodzinnego konkursu fotograficznego
pt. „Nasze dekoracje Wielkanocne”
1. Organizatorem konkursu jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03 – 748 Warszawa. Dalej zwaną RSM Praga
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest RSM „Praga”.
3. Temat konkursu brzmi „Nasze dekoracje Wielkanocne”.
4. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Spółdzielni, rodzinne
współdziałanie, promowanie sztuki fotograficznej jako jednej z form
artystycznego wyrazu. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne,
ciekawe dekoracje Wielkanocne jakim udekorujemy stół, koszyczek wielkanocny
,nasze domy. Mogą również być to dekoracje potraw świątecznych jak i same
potrawy.
5. Dokumentacja pracy to przesłanie fotografii oraz wypełniona przez uczestnika
karta zgłoszenia (załącznik 1)
6. W konkursie mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni RSM Praga oraz ich
rodziny.
7. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię bez obróbek, przedstawiającą
fotografowany obiekt.
8. Fotografie z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:
konkurs@rsmpraga.pl.
9. Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej
www.rsmpraga.pl
10. Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 9 kwietnia 2021
roku. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. O
terminowym dostarczeniu decyduje data wpływu prac do Organizatora.
11. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
12. Do oceny prac zostanie powołane jury.
Najlepsi tj. pierwsza trójka zostaną uhonorowani bonami podarunkowymi oraz
pakietem upominkowym. Nagrody nie podlegają wymianie, ani zamianie na
równowartość pieniężną.
1 miejsce bon podarunkowy o wartości 100 zł + pakiet upominkowy
2 miejsce bon podarunkowy o wartości 50 zł + pakiet upominkowy
3 miejsce bon podarunkowy o wartości 50 zł + pakiet upominkowy
Pozostałe osoby, które wzięły udział w konkursie otrzymają pakiet upominkowy
13. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 12 kwietnia 2021 r. Wyniki
konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.rsmpraga.pl.
Zwycięzcy zostaną poinformowani e-milowo lub telefonicznie. Po zakończeniu
konkursu odbędzie się prezentacja prac konkursowych na stronie internetowej
www.rsmpraga.pl.
14. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną
zdyskwalifikowane.
15. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

Załącznik Nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Nasze dekoracje Wielkanocne”
1. Imię i nazwisko uczestnika Konkursu
……………………………………………………………………………...................
2. Tytuł pracy
…………………………………………………………………………………………..
2

Telefon ………………………………….. Email …….……..……...………………………

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego i akceptuję jego treść.
Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam
osobiście, posiadam do nich wyłączne prawa i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Oświadczam
również, że nie naruszyłem prawa wizerunku osób występujących na zgłoszonych do konkursu fotografiach,
wykonanych przeze mnie w miejscach i obiektach dostępnych publicznie lub też w innych okolicznościach, ale
za wiedzą i zgodą przedstawionych osób.

…………….............................................

……………………………………………

Data i miejscowość

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego
(w przypadku autorów niepełnoletnich)

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), dalej: “RODO”, informujemy,
iż:
1) administratorem danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
z siedzibą w Warszawie, ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa, nr tel. 22 619-12-21, email: zarzad@rsmpraga.pl, zwana dalej: “Spółdzielnią” lub “Administratorem”;
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni: nr tel. 22 517-20-79, email: iod@rsmpraga.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i
analizowanie ruchu na stronie internetowej.;
4) podanie danych osobowych na stronie internetowej www.rsmpraga.pl jest dobrowolne. Podstawą
przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami
danych osobowych mogą być Google, Facebook. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez

zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu
używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji
wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę
5) dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i
interes prawny oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów
o powierzenie danych;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości
marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana ” narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

…………….............................................

……………………………………………

Data i miejscowość

Podpis autora/ oraz opiekuna prawnego
(w przypadku autorów niepełnoletnich)

