REGULAMIN FOTOGRAFICZNEGO KONKURSU ON-LINE
„PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ – 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”
§1
Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Siewierzu, ul. Słowackiego 2a, 42-470 Siewierz, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
Tematyka konkursu:
Spojrzenie poprzez obiektyw aparatu fotograficznego na:
• symbole narodowe,
• miejsca w gminie Siewierz związane z patriotyzmem,
• sposób wyrażania postaw patriotycznych wśród mieszkańców gminy Siewierz.
§3
Cele konkursu:
• pobudzanie patriotycznych postaw wśród społeczeństwa,
• kształtowanie świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej,
• edukacja dotycząca ważnych wydarzeń z historii naszego kraju,
• promowanie świąt narodowych,
• rozwijanie wrażliwości artystycznej,
• prezentacja twórczości mieszkańców gminy w dziedzinie fotografii,
• rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni,
• rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu.
§4
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Siewierz (dzieci,
młodzieży i dorosłych).
§5
Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Przedmiotem konkursu jest praca fotograficzna (np. fotografia / kolaż zdjęć),
związana z podaną tematyką konkursu.
2. Utrwalenie na zdjęciach symboli oraz miejsc w gminie Siewierz, które budzą dumę
z polskości, są otoczone szacunkiem, wzruszają i wywołują refleksje.
3. Praca fotograficzna wykonana musi być samodzielnie i jest oryginałem.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej MGCKSiT w Siewierzu
www.mgcksit.siewierz.pl oraz na profilu Facebook.
6. Regulamin dostępny jest na stronie www.mgcksit.siewierz.pl oraz profilu Facebook.

§6
Zgłaszanie prac:
1. Zgłoszenie pracy do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres mgcksit@siewierz.pl. Praca musi być w formacie JPG,
wielkość pliku 1-5 MB.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się:
• praca fotograficzna w pliku JPG (plik opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika),
• karta zgłoszenia uczestnika,
• zgoda rodzica (dla osób niepełnoletnich) - Załącznik nr 1,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 3.
4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie jej w Galerii konkursowej oraz z udzieleniem Organizatorowi przez
uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć
wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie www Organizatora i profilu
Facebook.
6. Prace należy przesłać do 07.05.2021 r.
§7
Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.
4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani
www.mgcksit.siewierz.pl oraz profilu Facebook.

na

stronie

§8
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mgcksit.siewierz.pl oraz profilu
Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie
znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników
konkursu będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE).
3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich
bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach. Uczestnik udziela
nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia uczestnika

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ..................……………………………………..
2. Wiek: .....................................................................
3. Adres do korespondencji: ...........................................................................……….....…

.........................................................................................................…………………….
4. Telefon kontaktowy: ..........................................................................…………………..
5. E-mail: .............................................................................................................………….

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
(dot. osób niepełnoletnich)

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w konkursie fotograficznym.

.....................................
(data i miejscowość)

.........................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU
Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych oraz rejestrowanie mojego wizerunku
(imię i nazwisko)

…………..…………………………………………………………..............

w związku z udziałem w Fotograficznym Konkursie on-line „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ –
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” organizowanym przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury Sportu i Turystki w Siewierzu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
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, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
2. Dane osobowe / wizerunek przetwarzane będą w celu organizacji, informacji
i promocji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka 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 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
mailowy mgcksit@siewierz.pl.
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

…………..……….……….
(data i miejscowość)

* Skreślić niewłaściwe

……………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU DZIECKA
(dot. osób niepełnoletnich)

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych
oraz rejestrowanie wizerunku mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

…………..…………………………………………………………........

w związku z udziałem w Fotograficznym Konkursie on-line „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ –
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja” organizowanym przez Miejsko-Gminne
Centrum Kultury Sportu i Turystki w Siewierzu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
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, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu
i Turystyki w Siewierzu, z siedzibą w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.
2. Dane osobowe / wizerunek dziecka przetwarzane będą w celu organizacji, informacji
i promocji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, i nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka 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 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie
danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres
mailowy mgcksit@siewierz.pl.
4. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
5. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

…………..……….……….
(data i miejscowość)

* Skreślić niewłaściwe

……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna)

