
V KONKURS FOTOGRAFICZNY 
DLA DZIECI I MMODZIEŻY 

Jesień w Obiektywie 
 

REGULAMIN 
 

 
Organizator: 
 
Glimmy Ośrndek Kultury 

ul. Zjednoczenia 67 

43-250 P[włowice 

tel. 32 47 22 570 

 

1. Cele konkursu: 

- wymi[n[ doświ[dczeń grup: dziecięcej i młodzieżowej 

- popularyzowanie twórczości [rtystycznej 

 

2. Tematem konkursu jest uwiecznienie n[ fotogr[fii piękn[ zmieni[j\cej się n[tury, z[trzym[nie chwili 

w klimacie jesiennym. 

 

3. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) uczestnik[mi konkursu mog\ być dzieci i młodzież mieszk[j\c[ i/lub ucz\c[ się n[ terenie Gminy 

P[włowice. Pr[ce będ\ oceni[ne i n[gr[dz[ne według n[stępuj\cych k[tegorii: 

- 7-12 lat 

- 13-18 lat 

b) n[ konkurs przyjmow[ne s\ wył\cznie pr[ce uprzednio nien[gr[dz[ne, będ\ce dziełem [utor[. 

Przyjmow[ne s\ pr[ce powst[łe wył\cznie w 2022 r. 

c) k[żdy uczestnik może zgłosić m[ksym[lnie po dwie pr[ce nie będ\ce zest[wem. 

d) w[runkiem wzięci[ udzi[łu w konkursie jest dost[rczenie osobiście lub n[ [dres org[niz[tor[ prac 

w formie odbitek fotograficznych w formacie min. 15x21 cm i w wersji elektronicznej (JPG, TIF) 

min. 300 dpi oraz 9 MPX n[ płycie CD lub n[ [dres e-mail: konkursy_gokpawlowice@o2.pl. Zdjęci[ 

nie mog\ być obr[bi[ne komputerowo. 

e) do pr[c n[leży doł\czyć wypełnion\ k[rtę zgłoszeni[ z podpis[nymi oświ[dczeni[mi. 

f) pr[ce n[leży dost[rczyć dn 28 paździermika 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

g) udzi[ł w konkursie jest bezpł[tny i dobrowolny. 

 

4. Prace ncemiać będzie jury pnwnłame przez nrgamizatnra. 

W ocenie pr[c wzięt[ pod uw[gę będzie: kompozycj[, kre[tywność i j[kość zdjęci[. 

Jury przyzn[ k[rty pod[runkowe n[jciek[wszym fotogr[fiom w k[żdej k[tegorii wiekowej. 

Wręczenie n[gród odbędzie się w Centrum Kultury 4 listopada o godz. 18.30.  Pr[ce będ\ 

zaprezentowane w tym dniu n[ p[rterze budynku w holu głównym. 

 
 



 
5. 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. 

 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 zadao publicznych w zakresie działalności kulturalno-

oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadao 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 

zdjęd oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe (przedstawiające wręczenie nagród oraz prace 

konkursowe) zostaną wykorzystane w celach informacyjnych oraz promocyjnych i będą 

publikowane na stronach internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starao, żeby upublicznienie wizerunku nastąpiło 

z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnid 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 czasu ustania celu przetwarzania. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

V KONKURS FOTOGRAFICZNY 
DLA DZIECI I MMODZIEŻY 

Jesień w Obiektywie 

Proszę wypełnić i doł\czyć do pr[cy konkursowej 

 

1. Ilię i mazwiskn ..........................................................................................................................................  

2. Wiek  ...........................................................................................................................................................  

3. Miejscnwnść ..............................................................................................................................................  

4. Telefon kontaktowy .................................................................................................................................  

5. Ilię i mazwiskn npiekuma/nauczyciela* ...............................................................................................  
 
tel................................................................................................(*dotyczy uczestników niepełnoletnich) 

 

 

 

 

Uczestnik przystępuj\c do konkursu i podpisuj\c k[rtę zgłoszeni[ oświ[dcz[, że 

z[pozn[ł się i akceptuje treść regul[minu konkursu wr[z z kl[uzul\ inform[cyjn\ 

dotycz\c\ przetw[rz[ni[ d[nych osobowych. 

 

         

 ..........................................................  
podpis uczestnika lub opiekuna 

 

 

     


