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REGULAMIN KONKURSU 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi im. ks.ppłk. Józefa Wryczy.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Tuchola w kategorii klas IV-VI 
i VII-VIII.
3. Koordynatorami konkursu są Joanna Ollick-Jelińska i Joanna Wiśniewska.

II. Cele konkursu:

1. Ukazanie piękna i gościnności naszej Małej Ojczyzny.
2. Pokazanie historii, kultury, przyrody i walorów turystycznych naszego miasta i okolic.
3. Wykazanie umiejętności posługiwania się nowoczesnym instrumentem rejestracji i promocji jakim 
jest smartfon.

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest krótki filmik - spot promujący Tucholę i okolice ujęty w formie. 
multimedialnej (obraz, muzyka, narracja), trwający maksymalnie do 3 minut.
2. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub pamięci USB (pendrive).
3. Spot może być zgłoszony przez indywidualnego uczestnika lub przez grupę 2-3-osobową.
4. Uczestnik konkursu lub grupa może zgłosić tylko 1 filmik.
5. Do nośnika powinny być dołączone dane uczestnika lub uczestników: - imiona i nazwiska, klasa, 
szkoła - karta zgłoszeniowa (zał. nr 1) i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2).
6. Pracę należy złożyć w kopercie do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi im. ks.ppłk.
Józefa Wryczy do dnia 28.05.2021 r. z dopiskiem KONKURS TUCHOLA CZARUJE.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I połowie czerwca 2021r.
8. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i sposobie wręczenia nagród uczestnicy zostaną 
powiadomieni.



IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie naszej szkoły www.jedynka.tuchola.pl

V. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Filmiki – spoty oceniane będą pod względem:
− poprawności wypowiedzi i bogactwa językowego,
– bogactwa obrazu, dźwięku i informacji,
− oryginalności, pomysłowości i czytelności przekazu, 
2. Oceny i wyboru filmów dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz na profilu Facebook szkoły.
4. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook szkoły.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w celach 
promocyjnych.

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uczestnictwo w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Dlatego, mając na
uwadze dobro uczestników oraz prawo, wynikające z art. 13 ust. 1 i ust. 2 „RODO”1, do informacji
z tym związanych, pragniemy przedstawić wszystkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy
w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4

2. Administrator  powołała  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  możecie  się  Państwo
kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem 
e-mail inspektor.rodo@wp.pl lub tel. 500-438-300 

3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  konkursu2.  Jeżeli  będziemy  chcieli
wykorzystać Państwa dane w innym celu poprosimy o zgodę3.

4. Odbiorcą  danych  osobowych  mogą  być  inni  uczestnicy  konkursu  a  także  uczniowie
i goście  naszej  szkoły.  Informacje  o  konkursie  mogące  zawierać  Państwa  dane  osobowe
przekazywane będą również do mediów lokalnych,  zamieszczone na stronie  internetowej
szkoły oraz w mediach społecznościowych.

5. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  zakończenia  konkursu  i  jego  promocji  oraz
wskazanego w przepisach wewnętrznych szkoły czasu archiwizacji.

6. Mają Państwo prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 
 usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, 
 przenoszenia danych, 
 wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uznają  Państwo,  iż  przetwarzanie  danych

osobowych  Państwa  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

7. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne;  jednak  konsekwencją  niepodania  danych

osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3).
9. Danych nie  będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie

profilowania.

http://www.jedynka.tuchola.pl/


VII. Przetwarzanie wizerunku

Zwracamy  się  z  prośbą  o  dołączenie  wypełnionego  i  podpisanego  przez  rodziców/opiekunów
prawnych,  załącznika nr 2.  Chcielibyśmy wybrane, nagrodzone prace oraz laureatów przedstawić,
zaprezentować na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych.

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie! Liczymy na Waszą pomysłowość i kreatywność!
Jesteśmy ciekawi jak postrzegacie stolicę Borów Tucholskich i jak zachęcicie turystów 
do odwiedzenia naszego miasta!

Życzymy powodzenia!



Załącznik nr 1 
Karta zgłoszenia

                                                   Karta zgłoszenia do konkursu

NA FILMIK REKLAMUJĄCY TUCHOLĘ NAGRANY SMARTFONEM

„TUCHOLA CZARUJE”

       1.Tytuł filmiku/spotu

       2.Praca indywidualna/grupowa

       3.Imię/imiona i nazwisko/nazwiska ucznia/uczniów

 4.Nazwa szkoły podstawowej/adres

 5.Klasa, do której uczęszcza/uczęszczają uczeń/uczniowie w roku szkolnym 2020/2021

Podpis i pieczęć                                                              Podpisy rodziców/prawnego opiekuna. 
dyrektora szkoły 

 



Załącznik nr 2 
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisana/y …………………………. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
– wizerunku - mojego dziecka ............................................. przez Szkołę Podstawową nr 1 im.
ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4 w celu promocji osiągnięć
dziecka  w  związku  z  udziałem  w  wydarzeniu  pn.  KONKURS  NA  FILMIK   REKLAMUJĄCY
TUCHOLĘ  NAGRANY  SMARTFONEM  „TUCHOLA  CZARUJE”,  w  mediach  społecznościowych
Facebook oraz na tronie internetowej szkoły www.jedynka.tuchola.pl,   a także w lokalnych
mediach.

Jednocześnie  zgadzam  się  na  umieszczenie  mojego  wizerunku  mojego  dziecka  w  w/w
miejscach na  podstawie  art.81  ustawy z  4 lutego 1994 r.  o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili  będę mógł/mogła odwołać zgodę
przez pisemne oświadczenie dostarczone do sekretariatu szkoły.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1, im. ks.
ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi z siedzibą przy ul. Szkolnej 4

 inspektorem ochrony danych w SP nr  1 jest  Pan Tomasz  Jutrowski  ,  kontakt  pod
adresem e-mail: inspektor.rodo@wp.pl 

 dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  promocji  osiągnięć  dziecka  w  związku
z  udziałem  w  wydarzeniu  pn.  „Tuchola  czaruje”,  w  mediach  społecznościowych
Facebook  oraz  na  stronie  internetowej  szkoły  www.jedynka.tuchola.pl,  a  także
w lokalnych mediach, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a. 

 odbiorcą danych osobowych będą uczestnicy wydarzenia a także użytkownicy w/w
mediów.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  do  czasu  zakończenia  promocji  lub
czasu cofnięcia zgody.

 posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność
z  prawem  przetwarzania, którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej
cofnięciem;

 ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednak konsekwencją
niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  prezentowania  osiągnięć

http://www.jedynka.tuchola.pl/
http://www.jedynka.tuchola.pl/


Pana/Pani  dziecka  związanych  z  organizowanymi  wydarzeniami  w  mediach
społecznościowych, stronie internetowej i gazetkach ściennych.

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

1 Rozporządzenie 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)
(Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1)

2 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

3 Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym
lub większej liczbie celów

 

  


