REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"CzechoWIDZĘ 2020"
Organizator:
Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach,
ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice – Dziedzice
Termin nadsyłania prac: od 23 listopada 2020 roku do 7 grudnia 2020 r.
§ 1 Organizator
Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach, ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice –
Dziedzice.
§ 2 Cel konkursu
Celem konkursu jest przedstawienie subiektywnego postrzegania miejsca, w którym żyjemy gminy Czechowice – Dziedzice, wyrażonego poprzez sztukę fotografii.
Ponadto celami konkursu są:
–

rozwijanie wśród Uczestników konkursu umiejętności obserwacji rzeczywistości i
otaczającej przestrzeni, jej dokumentowania, interpretacji oraz kreatywnego wyrażania się
poprzez sztukę,

–

przedstawienie Obserwatorom konkursu różnorodności postrzegania i interpreatacji zdarzeń
i zjawisk, które występują we wspólnej przestrzeni mieszkańców gminy Czechowice –
Dziedzice.
§ 3 Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. W etapie pierwszym prace nadsyłane są na adres mailowy : czechowidze@gmail.com Spośród
nadesłanych prac wyłonionych zostanie przez Komisję Konkursową maksymalnie 50 prac, które
przechodzą do drugiego etapu.
2. W etapie drugim dopuszczone prace opublikowane będą na stronie internetowej Miejskiego
Domu Kultury : www.mdk.czechowice-dziedzice.pl, a także na stronach społecznościowych MDK :

facebook:https://www.facebook.com/czechowidze.wsieci,
https://www.facebook.com/mdk.czechowice.dziedzice/,
instagram: https://www.instagram.com/czechowidze/.
Każda praca podpisana będzie odpowiednim numerem konkursowym oraz tytułem bez podawania
danych autora.
3. Na opublikowane prace będzie można głosować poprzez przesłanie maila na adres konkursowy
MDK : czechowidze@gmail.com, z dopiskiem numeru i tytułu pracy, a także poprzez tzw.
„polubienie“ na podanych powyżej stronach społecznościowych MDK. W wyniku głosowania
wyłonionych zostanie 15 prac, które otrzymały największą ilość głosów. Prace te zostaną
nagrodzone nagrodą Internautów według ilości głosów: I, II, III miejsce, oraz wyróżnienia I stopnia
(6 prac) i II stopnia (6 prac).
4. Niezależnie od głosowania Internautów Komisja Konkursowa oceniać będzie opublikowane
prace, z których wyłonionych zostanie pięć najlepszych, przyznając nagrody Jury Konkursu: I,II,III
miejsce oraz dwa równorzędne wyróżnienia.
5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną fotografie.
6. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
§ 4 Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu są autorskie prace oparte na sztuce fotografii.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze gminy Czechowice – Dziedzice.
3. Technika wykonania prac jest całkowicie dowolna, aczkolwiek oparta na fotografii – liczy się
kreatywność i wyraz artystyczny, a także emocjonalny przekaz utworu.
4. Tematyka prac powinna nawiązywać do głównego celu konkursu jakim jest przedstawienie
subiektywnego postrzegania gminy Czechowice – Dziedzice

wyrażonego poprzez sztukę

fotografii.

§ 5 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice.
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 15-go roku życia.
3. Dla biorących udział w konkursie osób małoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo
opiekunów, który należy złożyć wraz z przesyłaną pracą.

§ 6 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
3. Prace konkursowe należy przesłać wersji cyfrowej w formacie „jpg” lub „png“, w najlepszej
jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 1 MB
4. Prace zgłaszane do Konkursu winny zawierać opis z danymi:
- Imię i nazwisko
- data urodzenia,
- telefon kontaktowy,
- adres mailowy,
- tytuł pracy,
- krótki opis pracy (dobrowolnie)
5. Zgłoszenie powinno zawierać również oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz informacji o
ochronie danych osobowych o treści:
„Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Dom Kultury, 43-502 Czechowice –
Dziedzice, ulica Niepodległości 42.
-Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie.
-Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w
archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
-Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
-Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie
danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście
laureatów konkursu i możliwości odebrania nagrody.
6. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika
lub kilku autorów, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć,
które zostały zgłoszone.
7. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia
nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena

Organizatora.
8. Uczestnik winien posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora.
9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody
na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na
rzecz Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach – Dziedzicach.
§ 7 Czas i miejsce trwania konkursu
1. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Czechowice - Dziedzice.
2. I etap Konkursu rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2020 roku i trwa do 7 grudnia 2020 r.
włącznie. Okres ten obejmuje czas w jakim powinny być dostarczone prace konkursowe.
3. II etap konkursu rozpoczyna się 8 grudnia 2020 roku i trwa do 23 grudnia 2020 roku do godz.
15.00
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi do 28 grudnia 2020 r.
5. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Miejskiego Domu
Kultury w Czechowicach -

Dziedzicach, a także na stronach internetowych MDK i Gminy

Czechowice – Dziedzice.
6. Wyniki konkursu oraz termin i miejsce rozdania nagród zwycięzcom konkursu zostanie
ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach i
wymienionych w par. 3 portalach społecznościowych MDK w okresie trwania wystawy.
§ 8 Nagrody w konkursie
Nagrodami w Konkursie będą:
–

nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,

–

wystawa nagrodzonych prac w galerii Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach –
Dziedzicach

–

wydanie nagrodzonych prac w formie kalendarza

§ 9 Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem,
będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać
sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt.
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych
przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych
w zdaniu poprzednim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela
gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta
nagrody lub sprzedawcy.
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: www.mdk.czechowice-dziedzice.pl,https://www.facebook.com/czechowidze.wsieci,
https://www.facebook.com/mdk.czechowice.dziedzice/, https://www.instagram.com/czechowidze/.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu mailowo, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy
Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane
osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań
Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych
środkami komunikacji elektronicznej. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do
Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich
przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz
prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Z uwagi na małą ilość zgłoszonych prac, poniżej 25 fotografii, Organizator ma prawo odwołać
Konkurs.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie
lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w
Konkursie.
7. Wszelkich odowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Miejskiego Domu
Kultury w Czechowicach – Dziedzicach, tel. 322153285, mail: mdk@mdk.czechowice-dziedzice.pl
8. Zapytania kierować można także poprzez adres mailowy: czechowidze@gmail.com oraz portale
społecznościowe:
https://www.facebook.com/czechowidze.wsieci, https://www.instagram.com/czechowidze/

