REGULAMIN
KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO
„ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE”
TU SPEŁNIAJĄ SIĘ MOJE MARZENIA

Organizator: - Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
- Urząd Miasta w Mszanie Dolnej
Sponsorzy: - Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
- Wójt Gminy Mszana Dolna
- Wójt Gminy Niedźwiedź
Cele konkursu:
1. Ochrona i upowszechnianie (poprzez fotografię)
dziedzictwa społecznego, naturalnego, kulturowego
ziemi zagórzańskiej.
2. Promowanie ziemi zagórzańskiej wraz z jej
obrzędowością, dorobkiem kultury materialnej i
duchowej, folklorem lokalnym, podejmowanymi
inicjatywami i zachodzącymi zmianami.
3. Próba uchwycenia poprzez fotografię zanikających
tradycji związanych z ziemią zagórzańską a
wyrażających się w kulturze lokalnej, stroju, wyglądzie,
historii, relacjach międzyludzkich itp.
4.
Rozwijanie
zainteresowań
i
uzdolnień
w dziedzinie fotografii.
Uczestnicy konkursu:
1. Wszyscy zainteresowani (od 15 roku życia).
2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów na udział dziecka w konkursie. Jest to
równoznaczne
z
zaakceptowaniem
przez
rodzica/opiekuna postanowień regulaminu.
3. W Konkursie mogą brać udział również osoby
zamieszkałe poza terenem Powiatu Limanowskiego,
jednak prace konkursowe tematycznie muszą być z nim
związane.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Aby wziąć w nim
udział, należy dostarczyć od 1 do 3 fotografii
w wersji papierowej (nie mniejsze niż A4) oraz
bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD
(format JPG lub TIFF, rozdzielczość nie mniej niż 10 mln
pikseli). Fotografie bezwzględnie powinny wpisywać
się w tematykę konkursu tj. przedstawiać osoby,
miejsca, obiekty i zjawiska z terenu ziemi
zagórzańskiej.
Na odwrocie fotografie powinny być opisane
w następujący sposób:
• godło autora (pseudonim)
• numer pracy
2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch
kategoriach wiekowych:
• młodzież 15-19 lat
• dorośli od 20 lat wzwyż
3. Do pakietu konkursowego musi być też dołączona
koperta opatrzona takim samym godłem
(pseudonimem) z następującymi załącznikami:
• karta zgłoszeniowa - załącznik nr 1.

•
•

wykaz ponumerowanych fotografii z krótkim
opisem miejsca wykonania oraz o
fotografowanym obiekcie - załącznik nr 2.
zgoda na wykorzystanie wizerunku
portretowanej osoby jeśli takie zdjęcia
występują - załącznik nr 3.

4. Pakiety konkursowe należy przesłać lub dostarczyć
osobiście w terminie do 07 grudnia 2018 roku
na adres:
Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej
ul. Piłsudskiego 58
34-730 Mszana Dolna
z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
5. O terminie rozstrzygnięcia Konkursu uczestnicy
zostaną powiadomieni osobiście. Informacja ta będzie
również zamieszczona na stronie internetowej
biblioteki biblioteka.mszana-dolna.pl (14 grudzień).
6. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z
deklaracją, iż zgłaszający prace konkursowe, jest jej
wyłącznym autorem. Ponadto potwierdza, że prace
konkursowe w żaden sposób nie naruszają praw osób
trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a osoby
portretowane wyrażają zgodę na publikowanie
swojego wizerunku.
7. Zgłoszenie fotografii na Konkurs oznacza akceptację
warunków
regulaminu.
Jest to także równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich
publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym
nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach
promujących ziemię zagórzańską, sztukę fotograficzną,
konkurs oraz Miejską Bibliotekę w Mszanie Dolnej.
8. Od decyzji jury konkursowego nie przysługuje
odwołanie.
9. Powołane przez organizatora jury będzie czuwało
nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłoni
zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych, którym
zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia:
Młodzież
Dorośli
I nagroda 500 zł.
I nagroda 600 zł.
II nagroda 300 zł.
II nagroda 400 zł.
III nagroda 200 zł.
III nagroda 300 zł.
Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli
nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również
do przyznania własnych, pozaregulaminowych nagród.
Organizator nie odsyła prac. Prace konkursowe
przechodzą na własność organizatora.
Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć
pod numerem telefonu: (18) 33-11-125
lub pisząc na e-mail: mbpmszana@op.pl
Zapraszamy do udziału w Konkursie.

Karta zgłoszeniowa. Załącznik Nr 1 regulaminu Konkursu fotograficznego
„ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...…
(imię i nazwisko uczestnika konkursu, godło)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………………..…
(adres zamieszkania)
………………………………………………………..……..…
(data urodzenia )
…………………………………………………..…………..…
(e-mail )

…………………………………………………..…………..…
(telefon kontaktowy)

1.
Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej wyłącznym
autorem oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw
osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez Organizatora
Konkursu (Administratora Danych Osobowych), dla celów związanych z realizacją i promocją Konkursu.
4.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich/mojego dziecka/podopiecznego prac zgłoszonych
do konkursu w celu publikacji w wydawnictwach drukowanych lub na stronach internetowych bez ograniczenia
czasowego.
5.
Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej.
6.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną konkursu „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W
OBIEKTYWIE”, która jest umieszczona na stronie Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej pod adresem
biblioteka.mszana-dolna.pl
…………………………………………………………………….………..……..

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu)

W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
..………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..…………………..
( imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)
…………………………………………………….…….…
(telefon kontaktowy)

…………………………………………………….…….…
(e-mail)

Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie fotograficznym
„ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE” organizowanym przez Miejską Bibliotekę w Mszanie Dolnej. Oświadczam, że
zapoznałem się z klauzulą informacyjną konkursu „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE”, która jest umieszczona na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki w Mszanie Dolnej biblioteka.mszana-dolna.pl .

…………………………………….………….……………………………….....

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Wykaz ponumerowanych fotografii. Załącznik Nr 2 regulaminu Konkursu fotograficznego
„ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE”

Lp.

1.

2.

3.

Tytuł pracy wraz z krótkim opisem

Zgoda na wykorzystanie wizerunku portretowanej osoby.
Załącznik Nr 3 regulaminu Konkursu fotograficznego „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W
OBIEKTYWIE”

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/-a
…………………………………………………….………………………….………………
przedstawiony na zdjęciach wykonanych przez
……….………………………….……………………………………………………………..
na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
zdjęcia/zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem

dowolnego

medium

z przeprowadzanym przez organizatorów

wyłącznie

w

celach

zgodnych

(tzn. Miejską Bibliotekę w Mszanie Dolnej)

Konkursem „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W OBIEKTYWIE”.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną konkursu „ZIEMIA ZAGÓRZAŃSKA W
OBIEKTYWIE”, która jest umieszczona na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki w Mszanie
Dolnej biblioteka.mszana-dolna.pl .

…………………………………………..
(czytelny podpis)

Prawa wynikające z Europejskiego Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych
osobowych RODO
Biblioteka Miejska w Mszanie Dolnej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58 jest
Administratorem Danych Osobowych i przetwarza Państwa Dane osobowe w zakresie
wymaganym potrzebnym do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem konkursu.
Nabór prac, przeprowadzenie wyboru oraz wręczenie nagród.
Od 25 maja 2018 roku każda osoba ma prawo:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych czyli potwierdzenia czy Administrator danych
osobowych przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4. Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
5. Prawo do przenoszenia danych czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi
danych osobowych i przesłania ich innemu Administratorowi
6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora
7. Prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego innego państwa Unii Europejskiej

W imieniu Administratora Danych Osobowych wszystkie zgłoszenia przyjmowane są przez
Inspektora Danych Osobowych pod adresem inspektor@inspektor-gliwice.pl

