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  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szczytnie 

oraz 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu  

Ogłaszają Konkurs Fotograficzny: 

 

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD  

W OBIEKTYWIE 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół ponadpodstawowych biorących udział 

w projekcie „Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi”  

do wzięcia udziału w konkursie.  

Prace należy składać w zamkniętych podpisanych kopertach (powinny znajdować się 

następujące dane ucznia  (imię, nazwisko, wiek, klasa,  szkoła, opis zawierający nazwę 

zawodu, miejsce pracy) 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno 

TERMIN SKŁADANIA FOTOGRAFII DO DNIA 19.11.2021r. 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa w konkursie. 

ZAPRASZAMY 
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REGULAMIN   KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO  Z DORADZTWA 

EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W RAMACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

UCZNIÓW  SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH  Z POWIATU 

SZCZYCIEŃSKIEGO  BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 „WARMIA I MAZURY DORADZTWEM ZAWODOWYM STOI” 

PT. „ MÓJ WYMARZONY ZAWÓD W OBIEKTYWIE ” 

 

I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

Organizatorem konkursu jest Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczytnie. 

Temat konkursu brzmi: „ Mój wymarzony zawód w obiektywie ”. 

Prace należy składać do dnia 19.11.2021r. w sekretariacie  Poradni  w  Szczytnie. 

Prace należy składać w zamkniętych podpisanych kopertach (na kopertach powinny 

znajdować się następujące dane ucznia: imię, nazwisko, klasa,  szkoła, opis zawierający 

nazwę zawodu, miejsce pracy). 

Finał konkursu – 30.11.2021r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szczytnie. 

 

II  CELE  KONKURSU 

Podniesienie umiejętności z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach 

przedsiębiorczości. 

Zwiększenie zainteresowania podjęciem studiów na kierunkach technicznych. 

Ukazanie świata pracy (ludzi, zawodów, sytuacji i miejsc związanych z wykonywaniem 

czynności zawodowych). 

Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach, 

świecie pracy. 

Inspirowanie uczniów do refleksji nad  planowaniem własnej kariery zawodowej. 

Umożliwienie młodzieży zaprezentowania swoich umiejętności w dziedzinie fotografii. 

Propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej. 
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III  WYMOGI  FORMALNE 

Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z terenu 

powiatu szczycieńskiego, które biorą udział w projekcie „Warmia i Mazury Doradztwem 

Zawodowym Stoi”. W przypadku uczniów niepełnoletnich biorących udział w konkursie 

wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo prawnych opiekunów, który należy złożyć na 

formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1). Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikacje nadesłanych prac przez 

organizatora. Tematyka fotografii musi nawiązywać do tytułu konkursu. Jeden uczeń może 

zgłosić tylko 1  pracę . W konkursie oceniane będą wyłącznie prace  spełniające następujące 

wymagania techniczne: format zdjęcia –  15 cm na 21 cm, papier błyszczący lub matowy, 

zdjęcia kolorowe, lub czarno-białe ilustrujące wybrany przez ucznia zawód. Ponadto do pracy 

uczeń dołącza zgodę na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej na fotografii (załącznik 

nr 2). 

 

IV  ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU 

1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

szczycieńskiego, które biorą udział w projekcie „Warmia i Mazury Doradztwem 

Zawodowym Stoi” – opiekę nad uczniami zainteresowanymi udziałem w konkursie obejmuje 

doradca zawodowy, lider  doradztwa zawodowego w szkole lub inny  nauczyciel, specjalista, 

wychowawca – celem pracy opiekuna jest wspieranie uczniów w realizacji zadania 

konkursowego. 

2. Prace konkursowe powinny być dostarczone do dnia 19.11.2021r. 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu powiatowego dnia 30.11.2021r. 

4. Listę laureatów oraz ich lokaty ustala Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

5. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy 

otrzymają  dyplomy. 

6. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w formie ekspozycji na wystawie podczas 

rozstrzygnięcia konkursu  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie. 
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V  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

Formularz zgłoszeniowy, wzór zgody na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej na 

fotografii i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można pobrać ze strony 

internetowej poradni (https://ppp.powiatszczycienski.pl/). 

 

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą na publikację wizerunku od 

osoby uwiecznionej na fotografii należy składać w Poradni do 19.11.2021r. 

 

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie  zgody  na publikowanie danych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, oraz przeniesienie praw 

autorskich w całości na rzecz organizatora – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Szczytnie. 

Listę laureatów oraz ich lokaty ustala Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: 

 Merytorycznie – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką. 

 Inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu. 

 Wizualnie – wrażenie estetyczne. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego oraz ogłoszenie wyników nastąpi 

30.11.2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie. Prace złożone 

do  konkursu powiatowego nie będą  zwracane  autorom. Lista laureatów zostanie 

opublikowana  na stronie internetowej Poradni. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator 

konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie. 

Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą podawane telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną  do szkół. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu powiatowego konkursu fotograficznego dla uczniów  pt. „ Mój wymarzony zawód 
w obiektywie” 

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w konkursie fotograficznym „ Mój wymarzony zawód w obiektywie ” 
 
 
1. Nazwa szkoły, e – mail : 
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Nazwisko i imię nauczyciela (opiekuna): 
………………………………………………………………………………………… 
 
3. Nazwisko i imię ucznia, klasa, wiek: 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Opis pracy fotograficznej (jaki zawód): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………… 

 
Oświadczam, iż znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję. 

Oświadczam, iż jestem jedynym autorem pracy konkursowej. 
 
 

………………………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 
Należy wypełnić w przypadku ucznia niepełnoletniego: 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „ Mój wymarzony zawód w 
obiektywie ”, którego organizatorem jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w 
Szczytnie oraz Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Niniejszym oświadczam, iż 
znam postanowienia regulaminu konkursowego i w pełni go akceptuję. 
 

……………………………………………………………………………. 
Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna 

 
………………………………………………………………………… 

Czytelny podpis nauczyciela 
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Ochrona Danych Osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie, ul. Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod.ppp@powiat.szczytno.pl 
3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na 
stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń Poradni , a także w celach archiwizacyjnych i 
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679  o ochronie danych osobowych  
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody zostaną 
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z 
otrzymaniem nagród. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a) 
RODO.  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Administratorowi zorganizowania Konkursu, oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu 
nagród. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a 
następnie archiwizowane. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to 
przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie 
Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną 
usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie. 
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na 
podstawie przepisów prawa. 
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 do regulaminu powiatowego konkursu fotograficznego pt. „ Mój wymarzony zawód w 
obiektywnie” 
 

 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

 

Ja, niżej podpisany/a:  

 

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

(Imię i nazwisko)  

 

legitymujący/a się dowodem osobistym/ legitymacją szkolną:  

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

                                                                 (Numer i seria)  

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych takich jak wizerunek, oraz jego nieodpłatną publikację w celu wzięcia udziału, organizacji 

i promocji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Mój wymarzony zawód w obiektywie”, poprzez 

upowszechnienie zdjęć na stronach internetowych dotyczących konkursu i prasie. 

 

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

(Miejscowość i data)                                   ( Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, że: 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie, 
ul. Jerzego Lanca 10, 12-100 Szczytno. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod.ppp@powiat.szczytno.pl 
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3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, publikacji 
informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń Poradni , a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o 
ochronie danych osobowych 
4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody zostaną przekazane fundatorom nagród w celu 
dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a) RODO.  
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, 
oraz powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród. 
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a następnie archiwizowane. Dane 
te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest 
na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej 
zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie. 
10. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów 
prawa. 
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


