REGULAMIN INTERNETOWEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Kolory Jesieni”
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
Tematyka konkursu: „Kolory

Jesieni”

Cele konkursu:
1. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni,
2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie sztuki
fotografowania i jej różnych technik jako jednej z form artystycznego wyrazu, a jednocześnie
jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej.
3. Możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców.
4. Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego
czasu.
5. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
6. Rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież z terenu gminy Nowa Słupia.
Kategorie wiekowe:
Kategoria I: Klasy 0-4
Kategoria II: Klasy 5-8

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się fotografią
zawodowo i mieszkają na terenie Gminy Nowa Słupia
2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
3. Plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora.
4. Nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach.
5. Nie można stosować fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu elementów pochodzących z
różnych plików. Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pracy, filtry, nakładki i tym
podobne eliminują ją z oceny. W konkursie nie będą oceniane także prace wykonane w technice
komputerowej.
6. Prace należy przesłać razem z wypełnioną elektroniczną kartą zgłoszenia i oświadczeniem RODO.
7. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie www.dymarki.pl
9. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie zostały wykonane osobiście
przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich.
10. Złożenie przez uczestnika Konkursu wypełnionej karty zgłoszenia przesyłanej wraz z fotografiami
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w karcie w celach
związanych z organizacją Konkursu, w tym umożliwienia uczestnikowi udziału w Konkursie i
publikacji prac na stronie internetowej Organizatora, wyłonienia zwycięzcy i odebrania nagrody,
promocji Konkursu i publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej Organizatora i
portalach społecznościowych, na których Organizator posiada konto.

11. Jednocześnie przesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia oznaczać będzie udzielenie Organizatorowi
zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii na następujących polach
eksploatacji: – przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji
o Konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć.
Terminy:
Wykonane prace i wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać za pomocą zdjęcia w formacie jpg poprzez
Messenger’a (Facebooka) Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach
lub na e-mail: gok@dymarki.pl do dnia 30 września 2020 roku do godziny 16.00.
Wszystkie prace zostaną umieszczone na stronie Facebook GOKSiT w Rudkach.
Rozstrzygnięcie konkursu:
 W dniu 01.10.2020 r. prace zostaną udostępnione na profilu facebookowym GOKSiT w Rudkach
 O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje największa ilość polubień pod konkretną pracą.
 Prace można będzie oceniać w dniach 1-5 października 2020 r. do godz. 15:00
 W każdej kategorii wygrywa jedna praca z największą liczbą polubień.
 Zwycięzcy o wynikach zostaną powiadomieni poprzez kontakt telefoniczny z uczestnikiem lub
rodzicem/opiekunem prawnym na podstawie danych zawartych w karcie zgłoszenia.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Domu Kultury w Rudkach:
 nr tel. (41) 31 77 604
 e-mail: gok@dymarki.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA
1. IMIĘ I NAZWISKO ………………………….………………………………….……
2. KATEGORIA WIEKOWA ……………………………………………………….….
3. ADRES …………………………………….….………………………………………
…………….…………………………………….………………………..….…………
4. TELEFON KONTAKTOWY………………………………………………………….
5. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA, NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) W PRZYPADKU
OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

…………………………….………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMIN KONKURSU
Fotograficznego pt. „kolory jesieni” oraz z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM
RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

Obowiązek informacyjny dla biorących udział w konkursie fotograficznym
Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem 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
(dalej: „RODO”) informujemy:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Rudkach ul. Staszica 8; 26-006 Nowa Słupia, NIP 657-240-73-49;
REGON 290016631. Wpisanego do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury po pozycją 1/2001
2. Inspektor ochrony danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor
Ochrony Danych dostępny pod adresem: gok@dymarki.pl
3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy zarówno uczestnika jak
i rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez Administratora na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu fotograficznego na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
4. Prawa osób, których dane dotyczą
Z
ograniczeniami
wskazanymi
w
RODO,
każdemu
przysługuje
prawo
do:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
5. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie
możliwy udział w Konkursie fotograficznym.

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią REGULAMIN KONKURSU
Fotograficznego pt. „Bezpiecznie leżę w plenerze” oraz z OBOWIĄZKIEM
INFORMACYJNYM RODO i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………
(czytelny podpis)

