
 

   KONKURS FOTOGRAFICZNY 

„DZIECKO W KADRZE” 

 

Organizator: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie 

Mazowieckim 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym konkursie. Przyślijcie Nam ciekawe zdjęcie swojego 

dziecka  w różnych dziedzinach życia: przy nauce,  w domu, podczas zabawy, na wycieczce itp. Zdjęcia mogą 

przedstawiać troski  i radości w życiu dziecka, tzn. smutek i piękny uśmiech.  

Temat konkursu: 

Dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu i pełnej dowolności 

interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć  nie może naruszać  godności dziecka i jego prawa do prywatności. 

Warunki konkursu: 

- należy przesłać 1 zdjęcie w dobrej jakości  (w rozmiarze nie mniejszym jak 1MB) na adres e-mail: 

instruktor@pcas-tomaszow.pl z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY – „DZIECKO W KADRZE”; 

- zdjęcie może być po obróbce komputerowej, ale żeby nie zmieniało faktycznego wizerunku dziecka; 

- należy wypełnić kartę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych 

związanych z organizacją Konkursu Fotograficznego „Dziecko w Kadrze”  oraz na przetwarzanie danych 

osobowych. Skany dokumentów w PDF należy przesłać do naszej placówki razem z konkursowym zdjęciem.  

- nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i wyrażeniem zgody 

na ich wykorzystanie przez organizatora do celów promocyjnych. 

 

Uczestnikiem konkursu może być każdy bez ograniczeń wiekowych ponieważ wszyscy jesteśmy 

dziećmi 

- zdjęcia będą zaprezentowane na Facebooku oraz na stronie internetowej PCAS.  

- na najciekawsze zdjęcia czekają nagrody, tzn. I II i III miejsce. 

CZEKAMY NA WASZE PRACE DO 27 MAJA 2020 ROKU 

 

 

ŻYCZYMY UDANYCH ZDJĘĆ 

 



KARTA ZGŁOSZENIA 

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

„DZIECKO W KADRZE” 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………………….…… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia uczestnika (rok) ……………………………………………………………………………………………………….… 

Po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa przedkładam w załączeniu pracę i wyrażam zgodę na warunki 

określone regulaminem konkursu. 

 

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

  Miejscowość, data                                                                 popis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na wykorzystywanie wizerunku w celach informacyjnych                        
i promocyjnych związanych z organizacją  

KONKURSU FOTOGRAFICZNY – „DZIECKO W KADRZE” 

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

Imię i Nazwisko osoby pełnoletniej, rodzica, opiekuna prawnego* 

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

Imię i Nazwisko osoby niepełnoletniej, której zgoda na przetwarzanie danych dotyczy 

 

Ja, niżej podpisany (na podstawie art. 81 ust. 1 - Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - 
Dz.U.2019.0.1231 t.j., wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i dystrybucję zdjęć, z wizerunkiem moim, mojego dziecka*                           
z wydarzenia:  Konkurs Fotograficzny „Dziecko w kadrze” oraz materiałów będących relacjami z powyższego wydarzenia i umieszczenia 
powyższych materiałów na serwerach i stronach internetowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: YouTube, Facebook, 
Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, Powiatu Tomaszowskiego, sponsorów, mediów i innych. Realizowane reportaże mają na 
celu promowanie wydarzenia, organizatora, sponsorów, miejsca oraz artystów i imprez, których nagrania dotyczą. 

Data.......................... Podpis............................. 

*niepotrzebne skreślić 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 

.............................................................................................................................................................................. 
Imię i Nazwisko osoby pełnoletniej, rodzica, opiekuna prawnego* 
 
............................................................................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko osoby niepełnoletniej, której zgoda na przetwarzanie danych dotyczy 

 
 
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę(y) na przetwarzanie moich danych osobowych, danych osobowych mojego dziecka*,  (imię i nazwisko, 
telefon i adres e-mail wskazane na karcie zgłoszeniowej  Konkurs Fotograficzny „Dziecko w kadrze” przez nas: Powiatowe Centrum 
Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą w 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul Farbiarska 
20/24 w celu organizacji  Konkursu fotograficznego  „Dziecko w kadrze”.

Data..........................  
Podpis............................. 

 
*niepotrzebne skreślić

 

Na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych/danych twojego dziecka jest dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej   w Tomaszowie 
Mazowieckim z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, ul. Farbiarska 20/24.  

2. Dane przetwarzane są w celu realizacji określonych ustawami zadań publicznych.  

3. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. 
 

4. Więcej informacji znajdzie Pan/Pani na stronie http://bip.pcastm.pl/klauzula-informacyjna-rodo/, bądź w sekretariacie 

Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim 97-200,                               

ul. Farbiarska 2


