
Konkurs „Szukając szczęścia w codzienności, mimo pandemii”- regulamin

Konkurs  swą  tematyką  nawiązuje  do  psychologii  pozytywnej  zajmującej  się  podłożem  dobrego
samopoczucia i szczęścia. W tych trudnych dla nas czasach pandemii, pragniemy zwrócić uwagę,  
na  to,  co  może  nas  uszczęśliwiać.  Organizatorem  konkursu  jest  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-
Wychowawczy Nr 2 z siedzibą w Kutnie przy ul. Kościuszki 24 A zwany dalej: Organizator. 

Regulamin konkursu:

1) Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych 10-14 lat oraz 15-18 lat.
2) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów z powiatu kutnowskiego. 
3) Konkurs polegać będzie na wykonaniu przez uczestnika fotografii przedstawiającej moment,

sytuację/zachowanie,  które  jest  według  uczestnika  obrazem  szczęścia  wraz  z  krótkim
uzasadnieniem.  Na  zdjęciu  nie  może  zostać  wykorzystany  wizerunek  innej  osoby,  niż
uczestnika konkursu. 

4) Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. 
5) Prace  prosimy  przesyłać  do  dnia  28.05.2021r.   drogą  mailową  na  adres

szukajac.szczescia.konkurs@gmail.com
6) Wraz  z  pracą  należy  przesłać  drogą  mailową  wypełniony  załącznik  nr  1  „Formularz

zgłoszeniowy”,  wraz  z  klauzulą  RODO.  Stanowi  to  warunek  zakwalifikowania  pracy  do
konkursu. 

7) W ocenie prac pod uwagę będzie brana kreatywność, zgodność z tematem konkursu. 
8) Nagrody rzeczowe ufundowane będą przez SOSW Nr 2 w Kutnie. 
9) Nagrody otrzyma pięć wyróżnionych prac w każdej grupie wiekowej. 
10) Dodatkowo wyróżnione prace zostaną opublikowane na Facebooku SOSW Nr 2 w Kutnie

oraz w gazecie Powiatowe Życie Kutna. 
11) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2021 na Facebooku SOSW Nr 2 w Kutnie. 
12) Organizator poinformuje laureatów konkursu o warunkach odbioru nagrody mailowo na adres

podany w zgłoszeniu. 
13) Wszelkie  szczegółowe  informacje  na  temat  konkursu  można  uzyskać  za  pośrednictwem

szukajac.szczescia.konkurs@gmail.com     



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
 „Szukając szczęścia w codzienności, mimo pandemii”. 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu „Szukając szczęścia w codzienności, mimo pandemii”. 

1. Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………………………….

2. Adres e-mail:
………………………………………………………………………………………

3. Wiek uczestnika
…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu konkursu. 

…………………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.)
wyrażam  zgodę  na:  -  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/  mojego  dziecka  w  tym  mojego
wizerunku/  wizerunku  mojego  dziecka*  w  celach  związanych  z  uczestnictwem  w  Konkursie
pt. ,,Szukając szczęścia w codzienności, mimo pandemii" oraz na umieszczenie wizerunku na stronach
internetowych, Facebooku SOSW Nr 2 w Kutnie, oraz w innych materiałach promocyjnych SOSW Nr
2  w Kutnie. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

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

(data, czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

*właściwe podkreślić



Klauzula informacyjna

Zgodnie z RODO* informuję:

 1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  Nr  2
w Kutnie reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka, Regon: 610029661

siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 24A,
kontakt: (24) 355-78-87, e-mail: oswkutno@kki.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w SOSW Nr 2 w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: iod.sosw2@o2.pl     lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem
„Inspektor ochrony danych”.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a - zgoda osoby,
której dane dotyczą.

 4. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie pt. „Szukając
szczęścia w codzienności, mimo pandemii” oraz jego promocja.

 5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych
osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

6.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  zrealizowania  celu
wskazanego w pkt. 4.

7. Przewidywani odbiorcy danych:

a) użytkownicy stron internetowych, Facebook SOSW Nr 2 w Kutnie,

b) odbiorcy materiałów promocyjnych SOSW Nr 2 w Kutnie,

c) podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora,

8. Każda osoba, ma prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,

 b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,

 c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 d) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,

e)  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia
danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,



 f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
stwierdzi, że przetwarzanie w naszym Ośrodku narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

10. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest
dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.

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

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ................................................................

(data, podpis)

*Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  /  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych / w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)


