
 

 

REGULAMIN  

MIEJSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

NIEPODLEGŁA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
 

§ 1 

Organizatorem Miejskiego  Konkursu Fotograficznego „Niepodległa w oczach dzieci i młodzieży” 

jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 28, 95-050 

Konstantynów Łódzki, telefon +4842 211 17 63, e-mail: sekretariat@mok.konstantynow.pl  

§ 2 

Cele konkursu:  

 promowanie wartości patriotycznych i kulturowych naszej Ojczyzny,  

 rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania tradycją naszego regionu, 

 rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej  

oraz kreatywności,  

 prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii. 

§ 3 

Organizatorzy oczekują wyłącznie zdjęć wykonanych w Konstantynowie Łódzkim i okolicach. (bez 

względu na datę powstania poszczególnych zdjęć). W treści zdjęć powinny znaleźć się elementy 

nawiązujące do symboli narodowych tj. flaga, godło państwowe, symbole niepodległościowe  

i identyfikatory miasta (herb i logo). 

§ 5 

Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 8-15 lat. Z udziału  

w konkursie zostają wykluczone dzieci pracowników MOK i Urzędu Miasta.  

§ 6 

Forma nadsyłanych zdjęć:  

1. Płyta CD z cyfrową wersją prac (format tiff, jpg (z minimalną kompresją), BMP – tryb RGB.) 

wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 250 dpi (ułatwi to organizatorowi ich 

szybką późniejszą prezentację i publikację w wystawie pokonkursowej).  

2. Wersja drukowana prac na papierze fotograficznym, bądź papierze kredowym 300 g w formacie 

A3 bez ramki (wynikającej z druku cyfrowego). 

§ 7 

Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, a fotografie nie spełniające 

kryterium jakościowego nie będą oceniane przez jury. 
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§ 8 

Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 1-3 prac. Plik z każdym ze zdjęć 

powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer zdjęcia, 

adres oraz e-mail. Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową. Organizator zastrzega sobie prawo do 

odrzucenia prac nie opisanych (płyta CD i karta zgłoszeniowa). 

§ 9 

Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do załączenia zgody na udział w konkursie podpisanej przez 

rodzica lub opiekuna. 

§ 10 

Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 

§ 11 

Spośród nadesłanych prac Jury konkursowe wyłoni laureatów i przyzna trzy Nagrody Główne  

w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria – 8-11 lat 

II kategoria – 12-15 lat 

§ 12 

Werdykt Jury ma moc ostateczną.  

§ 13 

Fotografie biorące udział w konkursie nie są zwracane ich autorom. 

§ 14 

Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej:  

• nadsyłanie prac do 30 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego),lub osobiste 

dostarczenie do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury do p. Agnieszki Kieler. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz nieterminowe ich 

dostarczenie, 

• ogłoszenie alfabetycznej (bez podania uzyskanego miejsca w konkursie) listy zakwalifikowanych 

osób,  

• oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym  

– 11 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta.  

§ 15 

Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju 

oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane 

zdjęcia. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. 

Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.  



§ 16 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs w celach 

promocji konkursu oraz do pozyskiwania sponsorów. Przewiduje się publikację pokonkursowego 

katalogu (folderu) z nagrodzonymi i wybranymi pracami. Autorzy zamieszczonych w katalogu 

(folderu) prac otrzymają bezpłatnie po jego jednym egzemplarzu.  

§ 17 

Odpowiednio zabezpieczone, w usztywnionej kopercie, prace na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia 

należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 28, 95-

050 Konstantynów Łódzki  z dopiskiem „Niepodległa” lub dostarczyć osobiście pod wyżej podany 

adres. 

§ 18 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.  

§ 19 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że 

administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu 

Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Łódzkiej 28, 95-050 Konstantynów Łódzki, 

reprezentowany przez Dyrektora. („Administrator”).  

2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

(imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie 

danych jest dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania.  

3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym poza 

granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, 

zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem w przypadku zakwalifikowania 

zdjęć do wystawy pokonkursowej. 

 4. Administrator oświadcza, że powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe 

inspektora ochrony danych: mok@konstantynow.pl 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 

 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej  

w rozumieniu RODO.  



7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki 

archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.  

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 9. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji 

Konkursu.  

11. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.  

§ 20 

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji  Miejskiego Konkursu 

Fotograficznego „Niepodległa w oczach dzieci i młodzieży” realizowanego przez Miejski Ośrodek 

Kultury w Konstantynowie Łódzkim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. 

 


