Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki
al. NMP 10, 42-200 Częstochowa

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Moja Gmina w obiektywie
§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki.
2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu Letnia Akademia Artystyczna 2019
§2
Cele konkursu
1. Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców gminy Wręczyca Wielka na piękno
najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali.
2. Ponadto celem konkursu jest:


zachęcanie do poznawania przyrody gminy Wręczyca Wielka;



ukazanie piękna i bogactwa naturalnego gminy Wręczyca Wielka;



odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych w gminie Wręczyca Wielka;



propagowanie i rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród mieszkańców Gminy



propagowanie aktywnych form wypoczynku na terenie gminy Wręczyca Wielka



ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Wręczyca Wielka;



wyłonienie zdjęć najlepiej odzwierciedlających piękno w sposób promujący walory

gminy Wręczyca Wielka
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Wręczyca Wielka.
§4
Zasady ogólne konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących gminę Gminy
Wręczyca Wielka – przyrodę, pomniki przyrody, architekturę, mieszkańców.

4. W treści zgłoszenia należy podać: tytuł pracy, miejsce, gdzie wykonano fotografię, imię i
nazwisko autora, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz wiek autora.
§4
Zasady szczegółowe konkursu
1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna.
2. Format fotografii: min 15x21 cm.
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na
fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku zgodnie z szablonem
w załączniku nr 1. Niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

§6
Termin i miejsce składania prac
1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 1.08.2019 r.
2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy:
biuro@instytutsztuki.com w tytule podając Letnia Akademia Artystyczna – konkurs.
3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie
otwarcie wiadomości.
4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 23.08.2019 r.
4. Podczas gali zostaną zaprezentowane wszystkie prace biorące udział w konkursie.
5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi: Aparatami Fotograficznymi
typu „Polaroid” wraz z wkładami o wartości minimalnej 300 zł każdy.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki, al. NMP 10, 42-200 Częstochowa. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
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).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują
obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w
konkursie.
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
9. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:
a) adres do korespondencji
b) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
c) data urodzenia,
9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w
inny sposób przetwarzanych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej,
podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez
Organizatorów z nadesłanych zdjęć.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy:
biuro@instytutsztuki.com

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez ……………………..na potrzeby konkursu
………………….. .
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w
Internecie (w tym na stronach Instytutu Rozwoju Sztuki oraz portalach społecznościowych
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie
obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych
…………………….
Miejscowość, data

………………………………………………….
Czytelny podpis

