
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Magiczne chwile w kadrze”

Organizator: Miejskie Centrum Kultury w  Tomaszowie Mazowieckim

Uczestnicy: młodzież, dorośli. 

Cele konkursu:

- uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego 
utrwalania w fotografii,

- rozwijanie wrażliwości artystycznej,

- prezentacja twórczości młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii.  

Kategorie tematyczne:

- krajobraz

- portret

Zasady ogólne: 

Przedmiotem konkursu  są  prace  fotograficzne  wykonane  samodzielnie,
będące oryginałami. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

Uczestnik  może  złożyć  maksymalnie  2  zdjęcia  w  jednej  kategorii
tematycznej  lub  po 1 zdjęciu  w obu  kategoriach  tematycznych.
Nadesłane prace należy  opisać drukowanymi literami  (tytuł  pracy,  imię
i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki zgłaszającej, numer kontaktowy
oraz  ewentualnie  imię  i  nazwisko  opiekuna/instruktora.
Autorzy  prac  nadsyłają  oświadczenie  o  posiadaniu  praw  autorskich
do nadesłanych  prac  oraz  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,
zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Organizator  zwraca  nadesłane  prace  na  prośbę  uczestnika.  Udział
w konkursie  jest  bezpłatny.  Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  zostaną
opublikowane  na  stronie  internetowej  placówki  oraz  na  jej  profilu
Facebook.  

Zasady szczegółowe:

Przedmiotem  konkursu  są  nieoprawione  fotografie,  których  tematyka
wiąże się z podanym tytułem konkursu. Technika wykonania fotografii jest
dowolna, dozwolona jest tylko podstawowa korekcja. Format wywołanej
fotografii nie może być mniejszy niż 20x30 cm.

Terminy:

Prace  wykonane  zgodnie  z  wymogami  organizatorów  należy  przekazać
osobiście do sekretariatu lub przesłać na adres: Miejskie Centrum Kultury
filia  MOK,  ul.  Browarna  7,  97-200  Tomaszów  Mazowiecki
w nieprzekraczalnym  terminie  do  24  maja  2019  r. Nie  ma  możliwości
dostarczania  prac  drogą  elektroniczną.  Organizator  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  straty  powstałe  w  transporcie.  
Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  7  czerwca  2019  r. o  godzinie  17
W Miejskim  Centrum  Kultury  filii  MOK  przy  ul. Browarnej  7.  
Oceny  prac  dokona  profesjonalne  jury,  powołane  przez  Organizatora.
Decyzje  jury  są  ostateczne.  Wyniki  konkursu  zostaną  opublikowane
na stronie internetowej  Organizatora.  Laureaci  zostaną powiadomieni o
terminie wręczenia nagród drogą telefoniczną.    

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie i  podanie danych związanych z udziałem w nim jest
całkowicie dobrowolne. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne
z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu.  Udział  w  Konkursie  jest
równoznaczny  z  akceptacją  Regulaminu  oraz  wyrażeniem  zgody
na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby
organizacji  Konkursu,  w  szczególności  na  publicznym  podaniu  imion
i nazwisk uczestników Konkursu.
Organizator ma prawo do wykorzystania wizerunku uczestników konkursu
oraz do upublicznienia zgromadzonych prac konkursowych na wystawach
i ich cyfrowej reprodukcji na stronach internetowych i w prasie w celach
reportażowych i promocyjnych.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystania
produkcji  konkursowych  dla  celów  edukacyjnych,  charytatywnych  oraz
potrzeb promocji wydarzeń.



Organizator udziela informacji o konkursie pod adresem:  

Miejskie Centrum Kultury filia MOK
ul. Browarna 7 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
e-mail: filiamok@mck-tm.pl
tel.: 44 724-42-93; fax: 44 724-53-23  

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.  13 ust.  1  i  2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1), informujemy,
iż:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Miejskie  Centrum
Kultury  w  Tomaszowie  Mazowieckim  z  siedzibą  przy  placu
Kościuszki 18 w Tomaszowie Mazowieckim;

2) Inspektorem ochrony  danych  w Miejskim Centrum Kultury  jest
Pani  Hanna Cierpicka-Trzonek,  z  którą  można skontaktować się
pod adresem e-mail: hanna.cierpicka@mck-tm.pl;

3) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu : 
1. wypełniania  obowiązku  prawnego  ciążącego

na Administratorze  w związku   realizowaniem  zadań  przez
Miejskie  Centrum  Kultury  w  Tomaszowie  Mazowieckim
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym
powierzonej  Administratorowi  w związku  z realizowaniem
zadań  przez  Miejskie  Centrum  Kultury  w Tomaszowie
Mazowieckim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4) Odbiorcami  zebranych  danych  osobowych  mogą  być  organy
władzy publicznej  oraz podmioty wykonujące zadania  publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w  celach,  które  wynikają  z  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa.;

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat;
6) Podane dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego

za pośrednictwem  portalu  facebook  –  na  profilu  organizatora
w formie dokumentacji zadania;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści  swoich danych oraz
prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,
prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,
prawo  do  cofnięcia  zgody  na  ich  przetwarzanie  w dowolnym
momencie  bez  wpływu  na zgodność   prawem  przetwarzania,
którego  dokonano  na podstawie  zgody  wyrażonej  przed
jej cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne,
ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

10) Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

mailto:hanna.cierpicka@mck-tm.pl
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Załącznik nr 1 
Do regulaminu konkursu fotograficznego „Magiczne chwile w kadrze”

tytuł pracy 

...................................................................................................
imię i nazwisko 

................................................................................................... 
adres autora 

...................................................................................................
telefon kontaktowy 

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

Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych projektów i nie naruszam
praw autorskich oraz dóbr osobistych innych osób. 

….………………….......................
Data, podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w związku
z przeprowadzeniem konkursu.

….………………….......................
Data, podpis uczestnika

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  regulaminem  konkursu  oraz
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych przez Organizatora
Konkursu.

….………………….......................
Data, podpis uczestnika
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