
§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorami Konkursu „Moja elektroniczna książka: Zakochaj się w Pabianicach” zwanego dalej „Konkursem” jest Szkoła Podstawowa nr 13 w Pabianicach. 

2. Honorowy patronat nad konkursem objęła Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek.  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20 lutego 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. 

5. Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanych nagrodach. 

 

§ 2   

CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań książką. 

2. Upowszechnianie i popularyzacja wykorzystania TIK w rozbudzaniu zainteresowań uczniów. 

3. Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej nas rzeczywistości. 

4. Propagowanie walorów przyrodniczych, architektonicznych i społecznych regionu Miasta i Gminy Pabianice. 

5. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 

6. Możliwość zaprezentowania i popularyzowania własnej twórczości poprzez przygotowanie książki w programie Story Jumper. 

 

§ 3  

UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów z klas VII-VIII Szkół Podstawowych. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie elektronicznej książki w programie StoryJumper zawierającej zdjęcia regionu Miasta i Gminy Pabianice wraz  

z krótkimi opisami.  

 narzędzia do wykonania książki dostępne są na https://www.storyjumper.com, 

 zdjęcia powinny ukazywać elementy zabudowy miasta/gminy - ich walory przyrodnicze, turystyczne lub krajoznawcze oraz posiadać opis wyjaśniający wybór tematu 

zdjęcia lub związaną z nim osobistą historię, 

https://www.storyjumper.com/


 każde zdjęcie powinno zawierać dane adresowe, nazwę miejsca (np. nazwę ulicy), w którym fotografia została wykonana. 

3. Fotografie wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4. Niedopuszczalny jest montaż i obróbka w programach graficznych, poza kadrowaniem, wyostrzeniem i kontrastem.  

5. Aby przygotować książkę należy: 

 założyć bezpłatne konto w serwisie Story Jumper https://www.storyjumper.com 

 stworzyć własną książkę (tytuł, tekst, fotografie, rysunki), 

 nadać stworzonej książce status prywatny, 

 link do przygotowanego materiału nadesłać na adres mjachowicz@sp13pabianice.pl lub mtreichel@sp13pabianice.pl 

 podać w mailu dane autora pracy: imię i nazwisko, szkoła, klasa. 

6. Limit dostarczonych do Organizatorów prac od jednego uczestnika wynosi maksymalnie 1 książkę. 

7. Książka może zawierać maksymalnie do 15 kartek. 

8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 

znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

9. W kadrze nie mogą znaleźć się pojazdy mechaniczne: samochody, autobusy, ciężarówki, motocykle oraz tramwaje, na których widoczne są numery rejestracyjne czy logo 

firm. 

10. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście i samodzielnie oraz nie naruszają praw osób trzecich. 

11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając książkę udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z książki na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

 

§  4  

TERMINARZ KONKURSU 

1. Link do przygotowanej książki należy wysłać drogą mailową na adres mjachowicz@sp13pabianice.pl lub mtreichel@sp13pabiance.pl najpóźniej do 21 kwietnia 2023 r.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu: 28 kwietnia 2023 r. 

3. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie przez każdego z uczestników DEKLARACJI UDZIAŁU Załącznik nr 1 oraz Oświadczenia o zgodzie 

na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej Załącznik nr 2 , do niniejszego regulaminu. Poprawnie wypełnione dokumenty należy w formie papierowej dostarczyć 

osobiście lub przesłać na adres organizatora:  

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach 

ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice 

z dopiskiem: Konkurs „Moja elektroniczna książka: Zakochaj się w Pabianicach” 

W przypadku uczestników niepełnoletnich wyżej wymienione załączniki wymagają podpisu ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów). 

mailto:mjachowicz@sp13pabianice.pl
mailto:mtreichel@sp13pabiance.pl


§  5 

JURY  

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.  

2. Wszystkie książki nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  

 

§ 6  

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW  

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko  spośród uczestników, którzy spełniają wszystkie warunki wymienione w Zasadach Uczestnictwa w Konkursie. 

2. Na posiedzeniu jury w oparciu o kryteria przedstawione poniżej przyzna nagrody: 

 zgodność pracy z warunkami konkursu,  

 kompozycja  i poprawność językowa, 

 atrakcyjność i oryginalność ujęcia tematu, 

 pomysłowość i kreatywność, 

 oryginalność ujęć fotograficznych, 

 poprawność kompozycyjną 

 poprawny opis zdjęć oraz opis wyjaśniający wybór tematu zdjęcia lub związaną z nim osobistą historię. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

 

§ 7  

NAGRODY 

1. Dla trzech zwycięskich prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Książki zostaną też wyeksponowane na stronie  http://www.sp13pabianice.pl  i na platformie Facebook. 

2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 

organizatora, kalendarzu oraz w prasie, mediach i Internecie. 

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną . 

 

§ 9  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora. 



3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji książki w przypadku podejrzenia 

naruszenia Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

 

§  8  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 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) informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach, reprezentowana przez Dyrektora,  

ul. Jana Pawła II 16, 95-200 Pabianice, adres e-mail: sekretariat@sp13pabianice.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefanii Sempołowskiej w Pabianicach, tj. Panem Wojciechem Byrskim możliwy jest pod adresem 

e-mail: sp13pabianice@inspektor-danych.info  

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu prowadzenia korespondencji  

e-mail.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych na podstawie stosownych umów 

mogą mieć również podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi w zakresie IT/hostingu.  

5. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub do momentu cofnięcia zgody.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ogran iczenia przetwarzania  

oraz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
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