
Regulamin
VIII Ogó� lnópólskiegó
Kónkursu Fótógraficznegó 
„Móje miejsce na Ziemi”
pód patrónatem Burmistrza Gminy Brzeszcze

Młódziez$ówy Dóm Kultury w Os�więcimiu
zaprasza dzieci i młódziez$  dó udziału
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 
„Moje miejsce na Ziemi”
pod patronatem Burmistrza Gminy Brzeszcze

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin  ókres� la  warunki  VIII  Ogó� lnópólskiegó  Kónkursu  Fótógraficznegó
„Móje miejsce na Ziemi” pód patrónatem Burmistrza Gminy Brzeszcze.

2. Organizatórem kónkursu jest: Młódziez$ówy Dóm Kultury w Os�więcimiu.

§2.

Zasady Konkursu

1. Tematem kónkursu jest miejsce, w któ� rym mieszkamy (przyróda, architektura,
ludzie,  ciekawe  miejsca  itp.).  Zdjęcia  muszą  byc�  wykónane  na  terenie  Pólski,
w miejscu zamieszkania uczestnika Kónkursu lub w bliskiej ókólicy.

2. Kónkurs przeznaczóny jest dla młódziez$y w wieku ód 13 dó 20 lat, mieszkającej
na terenie Rzeczpóspólitej Pólskiej.

3. Uczestnik móz$e zgłósic� maksymalnie 2 zdjęcia, któ� re wykónał samódzielnie.
4. Technika: zdjęcia nadesłane na Kónkurs mógą byc� wykónane zaró� wnó w technice

kólórówej, jak i czarnó-białej. 
5.  Fórmat zdjęc�: 20x30,6.
6. Na ódwrócie pracy nalez$y umies�cic�  infórmacje ó autórze (imię, nazwiskó, wiek),

nauczycielu,  pód  kierunkiem  któ� regó  pówstała  praca  (imię,  nazwiskó)
óraz ó szkóle lub placó� wce (nazwa, nr, adres, tel. kóntaktówy). Dódatkówó nalez$y
dółączyc�:  płytę  CD  lub  DVD  ze  zdjęciami  w  maksymalnej  rózdzielczós�ci
óraz wydrukówany, wypełnióny i pódpisany fórmularz zgłószeniówy, dółączóny
dó  regulaminu  óraz  dóstępny  na  strónie  internetówej  www.mdkóswiecim.pl
w zakładce KONKURSY.

7.  Prace  nalez$y  dóstarczyc�  na  adres:  Młódziez$ówy  Dóm Kultury  w Os�więcimiu,
ul. Olszewskiegó 1,  32-602 Os�więcim w terminie  do 15 października 2021 r.
[decyduje data wpływu].

8.  Organizatór  nie  pónósi  ódpówiedzialnós�ci  za  uszkódzenia  nós�nikó� w
lub zaginięcie prac przesyłanych pócztą.

http://www.mdkoswiecim.pl/


9.  Organizatór zastrzega sóbie prawó ódrzucenia zdjęcia niezgódnegó z tematem
kónkursu lub nie spełniającegó wymagan�  technicznych lub naruszającegó prawó
–  w szczegó� lnós�ci  dótyczy  tó  tres�ci  pówszechnie  uznawanych  za  wulgarne
i óbraz� liwe. 

10.  Zabrónióne jest stósówanie fótómóntaz$u, pólegającegó na łączeniu elementó� w
fótógrafii  póchódzących  z  ró� z$nych  plikó� w,  a  takz$e  dókónywania  zmian
w óryginalnej kómpózycji fótógrafii póprzez dódawanie lub usuwanie elementó� w
zdjęcia (z wyjątkiem kadrówania).

11.  Zabrónióne jest zwiększanie rózdzielczós�ci fótógrafii.
12.  Zgłószenie  fótógrafii  dó  Kónkursu  jest  ró� wnóznaczne  z  ós�wiadczeniem

Uczestnika, z$e wykónał je samódzielnie, przysługują mu dó nich autórskie prawa
ósóbiste  i nieógraniczóne  prawa  majątkówe,  jest  uprawnióny
dó rózpówszechniania  wizerunku  ósó� b  spórtretówanych  na  fótógrafii,  a  takz$e
przyjmuje  na  siebie  ódpówiedzialnós�c�  wóbec  Organizatóra  za  wady  prawne
zgłószónych fótógrafii, w tym brak praw wymieniónych pówyz$ej.

13. Prace  nie  pódlegają  zwrótówi  (przechódzą  na  własnós�c�  órganizatóra
z przeznaczeniem  na  cele  archiwalne),  a  zgłószenie  prac  dó  kónkursu
jest ró� wnóznaczne  z przeniesieniem  majątkówym  praw  autórskich  na  rzecz
órganizatóra bez prawa dó wynagródzenia twó� rcy.

14. Organizatór  kónkursu  zastrzega  sóbie  prawó  dó  bezpłatnej  ekspózycji
i repródukcji prac.

15. Organizatór  pówółuje  kómisję  kónkursówą,  któ� rej  zadaniem  jest  nadzó� r
nad prawidłówym przebiegiem Kónkursu óraz wyłónienie zwycięzcó� w.

16. Jury dókóna óceny, przyzna nagródy i wyró� z$nienia w pószczegó� lnych kategóriach
i grupach  wiekówych  óraz  pódejmie  decyzję  w  sprawie  kwalifikacji  prac
dó wystawy.

17. Uróczyste  wręczenie  nagró� d  nastąpi w  listopadzie  2021r. w  Młódziez$ówym
Dómu Kultury, a wyniki kónkursu zóstaną umieszczóne na strónie internetówej
MDK óraz prófilu spółecznós�ciówym placó� wki.

18. Nagródy  nieódebrane  pódczas  uróczystós�ci  wręczenia  nagró� d  nalez$y  ódebrac�
ósóbis�cie  dó  30  listopada  2021  roku w  Młódziez$ówym  Dómu  Kultury,
ul. Olszewskiegó 1,  32-600  Os�więcim.  Istnieje  móz$ liwós�c�  ich  wysyłki  na  kószt
ódbiórcy (pó wczes�niejszym uzgódnieniu z órganizatórem). Pó 30 listópada 2020
r.  nieódebrane nagródy przechódzą dó puli nagró� d kólejnych kónkursó� w MDK.

19. Organizatór zastrzega sóbie prawó dó zmian w niniejszym Regulaminie.
20. Sprawy nieujęte w Regulaminie rózstrzyga Organizatór.
21. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.  Zgłószenie  dó  udziału  w  kónkursie  óznacza  zgódę  na  przetwarzanie
przez órganizatóra danych ósóbówych pódanych w fórmularzach i kartach zgłószenia
w celach niezbędnych dó prawidłówegó przeprówadzenia órganizówanegó wydarzenia
(zgódnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO). 
2.  Organizatór  zastrzega  sóbie  prawó  dó wykórzystania  danych:  imienia  i  nazwiska,
klasy,  miejscówós�ci,  nazwy  instytucji  delegującej  w  zakresie  publicznej  prómócji
i sprawózdawczós�ci kónkursu.
3. Organizatór zastrzega sóbie prawó dó fótógraficznej rejestracji wydarzenia óraz jegó
prezentacji  w  materiałach  prómócyjnych  i  sprawózdawczych,  związanych
z órganizówanym kónkursem.
4.  Uczestnictwó  w  kónkursie  jest  jednóznaczne  ze  zgódą  na  wykórzystanie  zdjęc�
i materiałó� w  multimedialnych  zawierających  wizerunek  ósó� b  biórących  udział
w kónkursie.
5. Klauzula infórmacyjna dla uczestnikó� w kónkursu i ópiekunó� w artystycznych znajduje
się w załączniku dó Regulaminu.
ZAPRASZAMY !



Załącznik dó Regulaminu VIII Ogó� lnópólskiegó Kónkursu Fótógraficznegó „Móje miejsce
na Ziemi”:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgódnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rózpórządzenia Parlamentu Európejskiegó i Rady (UE)
2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  óchróny  ósó� b  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem  danych  ósóbówych  i  w  sprawie  swóbódnegó  przepływu  takich
danych óraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO,
infórmujemy, z$e:

● Administratórem  danych  ósóbówych  uczestnikó� w  kónkursu  jest  Młódziez$ówy
Dóm Kultury  w Os�więcimiu  z  siedzibą:  32-600  Os�więcim,  ul.  Olszewskiegó  1.
Administratór prówadzi óperacje przetwarzania danych ósóbówych uczestnikó� w
kónkursu.

● Dane kóntaktówe Administratóra: sekretariat.mdk@powiat.oswiecim.pl.
● Administratór  wyznaczył  inspektóra  óchróny  danych,  z  któ� rym  móz$na  się

skóntaktówac�  póprzez e-mail:  iód@pówiat.óswiecim.pl. Z inspektórem óchróny
danych  móz$na  się  kóntaktówac�  we  wszystkich  sprawach  dótyczących
przetwarzania  danych  ósóbówych  óraz  kórzystania  z  praw  związanych
z przetwarzaniem danych.

● Dane  ósóbówe  uczestnikó� w  kónkursu  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu
realizacji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje miejsce na Ziemi”
i jegó  prómócji.  Pódstawą  przetwarzania  danych  ósóbówych  uczestnikó� w
kónkursu jest art.6 ust.1 pkt. a) RODO.

● Dane  ósóbówe  uczestnikó� w  kónkursu  mógą  zóstac�  udóstępnióne  innym
pódmiótóm (Staróstwó Pówiatówe w Os�więcimiu, ul. Wyspian� skiegó 10, 32-600
Os�więcim; Urząd Gminy Brzeszcze , ul. Kós�cielna 4, 32-620 Brzeszcze) wyłącznie
w celu realizacji, ewaluacji, kóntróli, mónitóringu i sprawózdawczós�ci kónkursu.

● Pódanie  danych  jest  dóbrówólne,  aczkólwiek  ódmówa  ich  pódania  jest
ró� wnóznaczna z brakiem móz$ liwós�ci uczestnictwa w kónkursie.

● Kaz$dy  uczestnik  kónkursu  ma  prawó  dóstępu  dó  tres�ci  swóich  danych  i  ich
póprawiania  óraz  dó  ich  usunięcia,  lub  ógraniczenia  przetwarzania  danych
ósóbówych,  wniesienia  sprzeciwu  wóbec  takiegó  przetwarzania,  wniesienia
skarg dó órganu nadzórczegó (tj.: Prezesa Urzędu Ochróny Danych Osóbówych,
ul.  Stawki  2,  00  –  193  Warszawa.),  cófnięcia  zgódy  na  przetwarzanie  danych
ósóbówych,  bez  wpływu  na  zgódnós�c�  z prawem  przetwarzania,  któ� regó
dókónanó na pódstawie zgódy przed jej cófnięciem. 

● Dane  ósóbówe  uczestnikó� w  kónkursu  nie  pódlegają  zautómatyzówanemu
pódejmówaniu decyzji, w tym prófilówaniu.

● Dane  ósóbówe  uczestnikó� w  kónkursu  będą  przechówywane  w  czasie
niezbędnym  dó realizacji  i  kóntróli   VIII  Ogólnopolskiego  Konkursu
Fotograficznego „Moje Miejsce na Ziemi” dó 5 lat ód zamknięcia kónkursu.

mailto:iod@powiat.oswiecim.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje miejsce na ziemi”

Imię i nazwiskó autóra:.......................................................................................................................................

e-mail:.................................................................................................Telefón:.......................................................

Adres dó kórespóndencji: .................................................................................................................................

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

Tytuły prac:

1. ......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................................

3...........................................................................................................................................

4...........................................................................................................................................

5........................................................................................................................................... 

.....................................................
Pódpis autóra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA (w przypadku uczestników niepełnoletnich)

.............................................................

(miejscówós�c�, data)

Wyraz$am zgódę na udział ......................................................................................................, 

(imię i nazwiskó niepełnóletniegó uczestnika kónkursu)

któ� regó jestem prawnym ópiekunem, w VIII Ogó� lnópólskim Kónkursie Fótógraficznym
„Móje  miejsce  na  ziemi”,  órganizówanym  przez  Młódziez$ówy  Dóm  Kultury
w Os�więcimiu. 

Os�wiadczam,  iz$  zapóznałem/zapóznałam  się  z  tres�cią  Regulaminu  i  akceptuję  jegó
póstanówienia. 

Wyraz$am zgódę na przetwarzanie danych ósóbówych przez órganizatóra Kónkursu dla
celó� w  związanych  z  przeprówadzeniem  i  rózstrzygnięciem  Kónkursu  zgódnie
z regulaminem.

..................................................

pódpis ródzica/ópiekuna
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