REGULAMIN
BŁYSKAWICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady
zwanego dalej Konkursem

przeprowadzenia Błyskawicznego Konkursu Fotograficznego

2. Organizatorem Konkursu jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
3. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich fotografujących, którzy
ukończyli lat 15

§2
Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest „zobrazowanie” klimatu polskiej wiosny 2021 roku – Roku 230
Rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji
2. Fotografie powinny w sposób dowolny przedstawiać Polskę, Polaków dnia dzisiejszego
oraz pamięć Konstytucji 3 Maja

§3
Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest indywidualny
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny
3. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie
i dostarczeniem prac konkursowych

koszty

związane

z

przygotowaniem

4. Przez pracę konkursową rozumie się:
✓ każdy uczestnik może złożyć tylko 1 fotografię nieoprawioną, o wymiarach
nie mniejszych niż 20 x 30 cm i nie większych niż 35 x 45 cm
✓ nie przewiduje się zestawów i cykli fotograficznych
✓ technika wykonania jest dowolna we wszystkich aspektach fotografii analogowej
i cyfrowej – Organizator nie przyjmuje prac w formie plików cyfrowych
✓ fotografia winna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora
✓ do fotografii każdy uczestnik Konkursu dołącza:
- Formularz zgłoszeniowy do Konkursu
- Oświadczenie Uczestnika Konkursu
- Informacje dla uczestnika konkursu o zasadach przetwarzania danych
osobowych

§4
Zgłoszenie prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) do dnia 10 kwietnia 2021r. na adres Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, ul. Mieszka I 27, 62-200 Gniezno
2. Prace dostarczone po terminie o którym mowa w § 4 pkt. 1 nie będą brane pod uwagę
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie wysyłki
i transportu
4. Złożone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane

§5
Komisja konkursowa, nagrody i wyróżnienia
1. W celu wyłonienia laureatów i wyróżnionych w Konkursie, Organizator powołuje
trzyosobową komisję konkursową, która dokona oceny prac
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 kwietnia 2021r.
3. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów uczestnictwa oraz nagród rzeczowych nastąpi
w dniu 29 kwietnia 2021r. o godz. 14.00 podczas wydarzenia Wspólne Czytanie Konstytucji
w Internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie
4. Fotografie prezentowane będą na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej
Organizatora

§6
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonego
zdjęcia
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęcia, za jego
rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęcia

§7
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptuje wszystkie jego zasady
określone niniejszym Regulaminem
2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie facebook
Organizatora
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęcia wykonanego w związku
z realizacją Konkursu w materiałach informacyjnych Organizatora (strona internetowa,
prasa, plakaty…)
4. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udziela Koordynator Konkursu –
Pani Renata Szwacińska-Rurek tel. 61 426 34 09 lub 61 426 34 24

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
BŁYSKAWICZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

DANE UCZESTNIKA (wypełnia Uczestnik)

1. Imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres e-mail

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

2. Zgłoszona fotografia – data i miejsce wykonania fotografii:

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

3. Krótki opis fotografii wraz z tytułem:

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

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

INFORMACJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU - Zasady przetwarzania
danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w zakresie w jakim zostały one przekazane przez
uczestników konkursu jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie
2. Dane osobowe uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
Konkursu fotograficznego
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą:
a. na podstawie wyrażonej przez uczestników zgody
b. w zakresie wykorzystania wizerunku
c. w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze
danych
4. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail będą udostępnione Komisji Konkursowej
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z administratorami danych osobowych wskazanych w pkt. 1
6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania
8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek będą podawane do
publicznej wiadomości

………………………………………
podpis uczestnika

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU
1. Oświadczam, że znane mi są warunki uczestnictwa w Błyskawicznym Konkursie Fotograficznym
oraz zasady przetwarzania danych osobowych
2. Potwierdzam prawidłowość informacji przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym i ich
zgodność ze stanem na dzień złożenia formularza.

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis uczestnika

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego wizerunku, danych osobowych (imię
i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przez Organizatora, którym jest Wielkopolskie
Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

…………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
podpis uczestnika

