
 

 

 

 

Regulamin 

Konkursu fotograficznego „Ekonomia społeczna uchwycona w kadrze”, promującego ekonomię 

społeczną województwa kujawsko-pomorskiego w ramach konkursu wiedzy o ekonomii 

społecznej. 

 
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 16 września 2022 r. 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu (dalej: 

Organizator), z siedzibą w Toruniu ul. Bartkiewiczówny 93. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w 

województwie kujawsko-pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 

Koordynacja sektora ekonomii społecznej. 

3. Założenia Konkursu są zgodne z założeniami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej do roku 2023. Ekonomia Solidarności Społecznej, Cel szczegółowy: 

Upowszechnianie pozytywnych postaw wobec ekonomii społecznej i solidarnej, Obszar IV: 

Solidarne społeczeństwo, Priorytet I: Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ekonomii 

społecznej i solidarnej wśród młodzieży. 

 

II. TEMATYKA I CELE KONKURSU  

 

1. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ekonomii społecznej wśród młodzieży, w 

tym: 

1) Rozbudzanie świadomości, rozwijanie wrażliwości na sytuację osób w trudnej sytuacji 

życiowej; 

2) Wzrost wiedzy na temat wykluczenia społecznego (pojęcie, przyczyna i skutki 

wykluczenia społecznego, przełamanie stereotypu osoby wykluczonej); 

3) Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako 

narzędzia przeciwdziałającego nierównościom społecznym; 

4) Rozumienie istoty przedsiębiorczości społecznej oraz podstawowych zasad 

funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego; 

5) Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako 

narzędzia alternatywnego do tradycyjnej działalności gospodarczej; 

6) Rozbudzenie świadomości na temat wartości wolontariatu, patriotyzmu lokalnego, 

znaczenia społeczności lokalnej; 

7) Kształtowania postawy poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji 

społecznej; 



 

 

8) stworzenie u młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu 

uzdolnień i zainteresowań. 

2. W Konkursie oceniane będą fotografie, których motywem przewodnim będzie szeroko pojęta 

ekonomia społeczna województwa kujawsko-pomorskiego. Tematyka fotografii powinna 

uwzględniać działalność i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego z wybranego obszaru: 

1) przedsiębiorczości społecznej: (przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, spółki z 

o.o. Non Profit); 

2) reintegracji: (zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby 

integracji społecznej); 

3) działalności pożytku publicznego: (fundacje i stowarzyszenia i inne); 

4) wolontariatu. 

3. Materiały umożliwiające zaznajomienie sie z tematyką ekonomii społecznej, dostępne na 

stronie internetowej Organizatora: www.es.rops.torun.pl w zakładce: Przydatne linki/Konkurs 

wiedzy o ekonomii społecznej 2022 

 
III. ZASADY KONKURSU 
 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego (dalej: Uczestnik) w wieku od 15 do 19 roku życia (w chwili ogłoszenia 

Konkursu). 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs jest jednoetapowy. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz 

członków Komisji Konkursowej. 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie do 3 fotografii. 

5. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac sprzecznych z przepisami 

prawa, zasadami etyki lub innych względów sprawiających, że nie nadają sie one do 

publicznej prezentacji. 

7. Organizator decyduje o zakwalifikowaniu fotografii do Konkursu. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 
 

1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie, które nie brały udziału w żadnym konkursie 

oraz są oryginalnymi dziełami autora. 

2. Technika wykonania prac jest dowolna. 

3. Zabronione jest stosowanie fotomontaży. 

4. Fotografie zawierające jakiekolwiek znaki, cyfry, daty, imiona i nazwiska, inicjały, znaki wodne 

itp. zostaną zdyskwalifikowane. 

5. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, 

kontrastowaniu, redukcji koloru, itp. 

http://www.es.rops.torun.pl/


 

 

6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika Konkursu o przedstawienie „surowej” wersji 

zgłoszonej do Konkursu fotografii (zdjęcie z aparatu fotograficznego, nie poddane żadnej 

obróbce komputerowej), w celu określenia jakim zmianom poddano daną fotografię i czy jest 

ona zgodne z Regulaminem Konkursu. 

7. Wymagane parametry techniczne fotografii: 

1) plik w formacie .JPG lub .TIFF; 

2) rozdzielczość obrazu nie mniejsza niż 300 DPI; 

3) rozmiar pliku do 5MB, jednak nie mniejszy niż 3000 px na dłuższym boku. 

8. Nadesłanie na Konkurs fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne 

z posiadaniem przez autora fotografii zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku we 

wszystkich czynnościach związanych z Konkursem w zakresie opisanym w Regulaminie 

Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

7. Zgłoszone do Konkursu fotografie nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności 

majątkowych i osobistych praw autorskich oraz związanych z wykorzystaniem bez zgody 

opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

1. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i 

zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

2. Prace konkursowe w postaci fotografii oraz Kartę zgłoszenia Uczestnika Konkursu należy 

składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mailowy Organizatora: 

konkurs.ekonomiaspoleczna@rops.torun.pl wpisując w temacie wiadomości: „Konkurs 

fotograficzny”. 

3. Termin przyjmowania prac upływa z dniem 16 września 2022 r. (o zachowaniu terminu 

decyduje data wpływu do Organizatora). 

4. Do udziału w Konkursie Uczestnik zgłasza się za pośrednictwem nauczyciela, wychowawcy, 

opiekuna szkoły/placówki, w której uczy się/do której uczęszcza Uczestnik. Dotyczy to 

również placówek nieformalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe działających 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzące statutową działalność w 

zakresie oświaty, edukacji i wychowania. 

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia stanowiącego 

Załącznik do Karty zgłoszenia niepełnoletniego Uczestnika Konkursu. 

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Zgoda 

obejmuje utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak 

również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za 

pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW 

(Internet) oraz w formie drukowanej. Powyższa zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, 

nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do korzystania ze głoszonych do Konkursu 

fotografii w publikacjach pokonkursowych oraz na stronie internetowej i profilu Organizatora 



 

 

(www.es.rops.torun.pl; www.facebook.com/ropstorun) a także do wielokrotnego ich 

umieszczania w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, jak również publicznej 

ekspozycji w trakcie organizowanych przez siebie imprez oraz wystaw. 

 
VII. KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY 
 

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Komisji Konkursowej, powołanej przez 

Organizatora. 

2. Każda praca zgłoszona do Konkursu będzie rozpatrywana indywidualnie. 

3. Członkowie Komisji Konkursowej przy ocenie prac wezmą pod uwagę następujące kryteria: 

1) zgodność z tematyką Konkursu; 

2) kreatywność i oryginalność podejścia do tematu; 

3) wartość artystyczną i techniczną. 

5. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 

6. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich 

autorów. 

7. Komisja Konkursowa obraduje na podstawie niniejszego regulaminu a jej decyzje są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

8. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na 

okolicznościowej wystawie i ubiegać się będą o nagrodę publiczności. 

9. Okolicznościowa wystawa, głosowanie publiczności, ogłoszenie wyników Konkursu oraz 

wręczenie nagród nastąpi 11 października 2022 r. w CKK Jordanki w Toruniu podczas 

Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej. 

10. O udziale w Forum, laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie z wyprzedzeniem. 

 
VIII. NAGRODY 
 

1. Organizator ustanawia następujące nagrody: 

1) I miejsce – voucher zakupowy o wartości 500,00 PLN, 

2) II miejsce – voucher zakupowy o wartości 300,00 PLN, 

3) III miejsce – voucher zakupowy o wartości 200,00 PLN, 

4) Nagroda publiczności (uczestników Forum) - voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN, 

5) Nagroda publiczności (głosowanie online) - voucher zakupowy o wartości 100,00 PLN, 

6) Wyróżnienie - voucher zakupowy o wartości 150,00 PLN, 

7) Wyróżnienie - voucher zakupowy o wartości 150,00 PLN. 

2. Nagrody przyznawane są według liczby uzyskanych punktów od największej do najmniejszej 

będącej sumą punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.  

3. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszania puli nagród, a także do innego ich 

podziału, w przypadku gdyby nadesłane fotografie nie spełniały kryteriów określonych w 

Regulaminie, co jednak nie spowodowało niezakwalifikowania lub wykluczenia ich przez 

Organizatora z Konkursu. 

http://www.es.rops.torun.pl/
http://www.facebook.com/ropstorun


 

 

5. Nagrody w konkursie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie ustawy z 

dnia 26 lipca1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426). 

6. Organizator, w przypadku otrzymania informacji lub stwierdzenia, iż nagrodzona lub 

wyróżniona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób narusza prawo bądź 

postanowienia niniejszego Regulaminu może: 

1) wstrzymać się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości; 

2) odmówić przekazania nagrody przyznanej uczestnikowi Konkursu i przekazać ją na rzecz 

innego uczestnika Konkursu; 

3) w przypadku nagród już przyznanych – domagać się ich zwrotu na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązujących. 

 
IX.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby biorące udział w 

Konkursie na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Administratorem danych osobowych jest: 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowane przez: 

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Koordynacja rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, w tym w szczególności w celu 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-

P 2014-2020. 

6. Dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu w/w 

projekt - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 

Toruń. 

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania 

dokumentacji. 

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej 

iod@kujawsko-pomorskie.pl - w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 lub adres poczty 

iodo@rops.torun.pl. 

9. Uczestnik Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych: imię, nazwisko Uczestnika, adres, numer telefonu, e-

mail Placówki. 

10. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

mailto:iodo@rops.torun.pl


 

 

11. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko, nazwa Palcówki) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach 

popularyzujących ekonomię społeczną województwo kujawsko-pomorskiego, jak również na 

stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach. 

12. Dane osobowe Uczestników i zwycięzców, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, 

będą przetwarzane i używane w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu oraz w celach 

promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781). 

13. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację wizerunku. 

14. Zdjęcia związane z Konkursem, w tym wizerunek Uczestnika mogą zostać przekazane 

lokalnym mediom. 

15. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 

art. 6 ust. 1. Lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym 

do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 

16. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

17. Dane Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów. 

18. Dane Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 
 

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem 

określającym zasady Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie jego trwania, przy czym 

zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. O wszystkich zmianach 

dotyczących Konkursu Organizator informować będzie poprzez stronę internetową 

www.es.rops.torun.pl, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

4. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 571-293-182 lub 

wysyłając zapytanie na adres e-mail: a.jarzemski@rops.torun.pl 

5. Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są na stronie Organizatora, www.es.rops.torun.pl, 

w zakładce: Przydatne linki/Konkurs wiedzy o ekonomii społecznej 2022 

 

Załączniki: 

1. Karta zgłoszenia pełnoletniego Uczestnika Konkursu 

2. Karta zgłoszenia niepełnoletniego Uczestnika Konkursu 

http://www.es.rops.torun.pl/
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