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REGULAMIN 
III KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
„JESIEŃ W OBIEKTYWIE” 

 
1. Organizatorem przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach. 

2. Celem przeglądu jest wymiana doświadczeń grupy dziecięcej i młodzieżowej oraz 
popularyzowanie twórczości artystycznej. 

3. Tematem konkursu jest uwiecznienie na fotografii piękna zmieniającej się natury, 
uwiecznienie chwili w klimacie jesiennym. 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież mieszkająca lub ucząca się na terenie 

Gminy Pawłowice. Prace będą oceniane i nagradzane według następujących kategorii: 

- 7-12 lat, 

- 13-18 lat. 

b) Na konkurs przyjmowane są wyłącznie prace powstałe w 2020 roku, uprzednio 

nienagradzane, będące dziełem autora.  

c) Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po dwie prace niebędące zestawem. 

d) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub na adres 

organizatora prac w formie odbitek fotograficznych w formacie min. 15x21 cm i w wersji 

elektronicznej (format JPG, PNG, TIF) min. 300 dpi oraz 9 MPX: 

- na nośniku CD (na płycie należy napisać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika) 

lub 

- przesłać na adres e-mail: konkursy_gokpawlowice@o2.pl (w tytule wiadomości należy 

wpisać „Jesień w obiektywie”, w treści wiadomości należy napisać imię, nazwisko oraz 

wiek uczestnika). 

e) Zdjęcia nie mogą być obrabiane komputerowo. 

f) Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia z podpisanymi oświadczeniami. 

g) Prace należy dostarczyć do 23 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego), 

wyróżnionych laureatów powiadomimy telefonicznie do 27.10.2020 r. 

h) Konkurs jest bezpłatny i dobrowolny. 

5. Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora GOK.  

W ocenie prac wzięta pod uwagę będzie: kreatywność oraz kompozycja i jakość zdjęcia. Jury 
przyzna karty podarunkowe autorom najciekawszych fotografii w każdej kategorii wiekowej. 
Wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Kultury 30 października o godz. 18.30. Prace będą 
zaprezentowane w tym dniu na parterze budynku w holu głównym. 

6. Ochrona danych osobowych: 
Informujemy Uczestników konkursu że: 

 Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), 
zwane dalej RODO. 
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 Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, 
w związku z wykonywaniem przez organizatora zadań publicznych w zakresie 
działalności kulturalno-oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadań statutowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 
i właściwej organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 
uczestnictwo w konkursie. 

 Organizator informuje, że podczas wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek 
w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach 
informacyjnych oraz promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach 
internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starań, żeby upublicznienie wizerunku 
nastąpiło z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się 
zapewnić jego uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach 
określonych w RODO oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

 Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty 
uczestnictwa w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator będzie 
przetwarzał do ustania celu przetwarzania. 

  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

 


