
ZARZADZENIE NR     38/2021 

 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego dla mieszkańców 

powiatu śremskiego pt. „Źródło mocy – dom bez przemocy”. 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 62/417/2020 Zarządu 

Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2020 r.  

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się regulamin konkursu fotograficznego dla mieszkańców powiatu śremskiego pt. 

„Źródło mocy – dom bez przemocy”– stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi socjalnemu realizującemu zadania                             

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr    38/2021  

kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 z dnia 10 listopada 2021 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU 

ŚREMSKIEGO PT. „ŹRÓDŁO MOCY – DOM BEZ PRZEMOCY” 

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.  

2. Realizacja konkursu wpisuje się w założenia Strategii Rozwiązywania Problemów  

Społecznych  w  Powiecie Śremskim na  lata  2021-2027 oraz Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2026.  

§ 2. 

Temat konkursu: „ŹRÓDŁO MOCY – DOM BEZ PRZEMOCY”  

§ 3. 

Celem konkursu jest stworzenie mieszkańcom powiatu  szansy  wyrażenia własnego stosunku 

wobec przejawów agresji w rodzinie oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich 

i wychowanie dzieci bez stosowania przemocy.  

§ 4. 

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu śremskiego.  

§ 5. 

1. Przez uczestnika konkursu rozumie się indywidualną osobę fizyczną będącą mieszkańcem 

powiatu śremskiego. Uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową.  

2. Uczestnikiem konkursu nie może być osoba, która zawodowo, profesjonalnie zajmuje się 

wykonywaniem zdjęć. 

3. Uczestnik oświadcza, iż przekazane prace są jego autorstwa i posiada pisemną zgodę osób 

prezentowanych na fotografii na publikację ich wizerunku w ramach niniejszego Konkursu.  

4. Uczestnik konkursu  przygotowuje  pracę  fotograficzną w formie plakatu i wraz z Kartą 

zgłoszeniową w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. włącznie (decyduje data wpływu do 

PCPR) zobowiązany jest do dostarczenia jej osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską (na 

koszt nadsyłającego) do kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 

Dutkiewicza 5, 63 – 100 Śrem (tel. 61 28 30 373).  



5. Przyjmowane będą tylko prace czytelnie  podpisane  na  odwrocie  (imię,  nazwisko,  wiek  

i  adres  autora). Prace  niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę podczas ich 

oceny.  

§ 6. 

1. Prace nadesłane na konkurs powinny być:  

1) fotografiami,  

2) wywołane w formacie A3,  

3) wykonane  samodzielnie  i  podejmować  tematykę  określoną  w  tytule  i  celach  

konkursu (interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej 

pracę).   

2. Praca powinna być zabezpieczona przed potencjalnym zniszczeniem. Organizator nie 

bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pracy. 

3. Praca powinna być wykonana samodzielnie. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji 

zdjęć, jeśli chodzi o jej własność autorską.  

4. Praca fotograficzna może być wykonana metodą tradycyjną, aparatem cyfrowym, 

lustrzanką, telefonem komórkowym lub smartfonem, w tym zdjęcie wykonane metodą 

selfie (autoportretu).  

5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym nie zezwala się stosowania 

fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub 

dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

Dopuszcza się: 

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.; 

 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

§ 7. 

Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub zgodę opiekuna 

prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej biorącej udział                                 

w konkursie. Dane  osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w  celu  

realizacji  konkursu.  Poprzez  podanie danych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego 

danych na stronie internetowej i w prasie (imię  i  wiek).  

§ 8. 

1. Komisja Konkursowa powołana przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Śremie komisyjnie wyłoni laureatów konkursu. Autorzy trzech najlepszych 

prac otrzymają dyplomy  i nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników konkursu 

organizator  przewiduje  pamiątkowe dyplomy.  

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 9. 



Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone w  okresie od  13 do 17 grudnia 2021  r. a zwycięzcy 

poinformowani  zostaną pisemnie  o  terminie  wręczenia  nagród.  Informacja o  zwycięzcach 

zamieszczone  zostanie  w  prasie  lokalnej oraz  na  stronie  internetowej  www.pcpr.srem.pl       

i  Facebooku. Rozdaniu nagród towarzyszyć będzie wystawa nadesłanych prac.  

§ 10. 

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.  

§ 11. 

1. PCPR  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  i  publikowania  prac 

konkursowych bądź ich części w celu  propagowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i wychowania dzieci bez stosowania przemocy.  

2. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  

i publikację, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do konkursu zdjęć. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o Zwycięzcach i Uczestnikach Konkursu, jak również wywiadów z nimi oraz fotografii 

konkursowych (informacje te będą objęte zasadami zawartymi w Rozporządzeniu 

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  119 z  4.05.2016). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania fotografii konkursowych 

oraz informacji o przebiegu inicjatywy w swoich materiałach, publikacjach i na stronie 

internetowej. 

5. Regulamin Konkursu jest udostępniony na tablicy ogłoszeniowej, stronie internetowej 

Organizatora oraz na fanpage facebooku PCPR w Śremie. 

6. Każdy z biorących udział w Konkursie przez przystąpienie do niego oraz przez podpisanie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 

7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 r., poz. 1740). 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

§ 12. 

Dodatkowych informacji na  temat  konkursu  udziela:  Agnieszka Oleszak-Baczyńska,  

Powiatowe  Centrum  Pomocy Rodzinie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem, tel. 61 28 30 373.  

§ 13. 

Klauzula informacyjna RODO 

Klauzula  informacyjna  dotycząca ochrony  danych osobowych w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Śremie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  

http://www.pcpr.srem.pl/


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  119 z  4.05.2016), zwanego dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Śremie, z siedzibą w Śremie, przy ul. Dutkiewicza 5. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań wykonywanych przez 

PCPR w Śremie. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od sprawy: 

a. na podstawie przepisów prawa; 

b. w związku z wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną; 

c. w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub                    

w związku ze sprawowaniem władzy publicznej; 

d. w celu ochrony Państwa interesów; 

e. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się                      

z Inspektorem ochrony danych osobowych: 

a. pisemnie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5,                     

63 – 100 Śrem; 

b. poprzez e-mail: kontakt@kancelariabartkowiak.pl. 

5. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres wynikający              

z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości realizacji usługi, o którą się Państwo staracie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych (na zasadach opisanych w art. 15 RODO); 

b. sprostowania swoich danych osobowych (na zasadach opisanych w art. 16 RODO); 

c. żądania usunięcia danych (na zasadach opisanych w art. 17 i 23 RODO) 

8. Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa 

zgody, w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody oraz do 

usunięcia danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na 

podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego PCPR w Śremie dokonywał do momentu 

wycofania zgody. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 



10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. PCPR w Śremie może również ujawnić dane podmiotom realizującym 

usługi na rzecz PCPR-u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa  

udziału w konkursie fotograficznym pt. „Źródło mocy – dom bez przemocy” 

 

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

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………….. 

 

Wiek …………………          Telefon kontaktowy    ……………………. 

 

Oświadczam, że jako zgłaszający/a pracę konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej 

wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani 

obowiązujących przepisów prawa. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit a Rozporządzenia 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  119 z  4.05.2016), zwanego 

dalej RODO przez PCPR w Śremie dla celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.  

Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej.  

Oświadczam, że praca jest mojego autorstwa i posiadam pisemną zgodę osób prezentowanych 

na fotografii na publikację wizerunku w ramach niniejszego Konkursu.  

 

* Wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w Konkursie, 

organizowanym przez PCPR w Śremie (o ile dotyczy wypełnia rodzic lub opiekun prawny) 

 

……………….……………………………………………………… 

data i czytelny podpis uczestnika Konkursu 

lub rodzica lub opiekuna prawnego 

 


