„Zwierzęta w obiektywie”
Konkurs fotograficzny – Gniewino 2021

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem

konkursu

jest

Centrum

Kultury,

Sportu,

Turystyki

i

Biblioteka

w Gniewinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Gniewino.
3. Konkurs będzie organizowany w 2 kategoriach wiekowych:
•

I kategoria: od 8 do 12 roku życia;

•

II kategoria: od 13 do 17 roku życia.

4. Cele konkursu:
•

kształtowanie postaw empatii wobec zwierząt, tworzenie dobrych wzorców opieki nad
zwierzętami domowymi, gospodarskimi i dzikimi;

•

zaangażowanie w działanie na rzecz dobra dla zwierząt i w imieniu zwierząt;

•

zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności, do
zwrócenia uwagi na zwierzęta - ich różnorodność, rolę i miejsce w przyrodzie oraz
w życiu człowieka;

•

rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie fotografii na adres e-mail organizatora:
krystyna.kropidlowska@gniewino.pl w temacie e-maila wpisując „Konkurs fotograficzny –
Gniewino 2021”.
6. Każdy uczestnik może przesłać do 3 zdjęć.
7. Do prac należy dołączyć informację, zawierającą następujące dane:
•

imię i nazwisko autora, data urodzenia,

•

adres i numer telefonu, adres e-mail,

•

podpisana zgoda na udział w konkursie fotograficznym,

•

skan dokumentu (załącznik).

8. Nadesłane

fotografie

należy

opisać

według

następującego

wzoru

„Imię_Nazwisko_Kategoria_Tytuł-zdjęcia”.
9. Prace mogą być wykonywane zarówno aparatami fotograficznymi, jak i telefonami
komórkowymi.
10. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być retuszowane i obrabiane w programach
graficznych.
11. Na zdjęciach nie powinny się znajdować żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem
przestrzeni fotograficznej (np. data, podpis itp.)
12. Przedmiotem konkursu są zdjęcia dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach.
13. Zgłoszone fotografie mają być wykonane osobiście przez uczestnika konkursu lub osobę przez
niego upoważnioną.

14. Uczestnik konkursu uzyskał zgodę rodziców dzieci, których wizerunki utrwalono ewentualnie
na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków. Ewentualną
odpowiedzialność prawną za naruszenie warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
ponosi Uczestnik konkursu.
15. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika
i osób, których wizerunki utrwalono na zdjęciu.
16. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Biblioteka w Gniewinie.
17. Ocena jury nie podlega dyskusji i jest ostateczna.
18. Kryteria oceny:
•

wartość merytoryczna i zgodność z tematyką;

•

poziom artystyczny pracy;

•

twórczy charakter fotografii.

19. Prace należy wysłać do 18.01.2021 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod
uwagę w konkursie.
20. Wyniki

zostaną

ogłoszone

do

29.01.2021

roku

na

stronie

internetowej

www.dobremiejsce.gniewino.pl. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
21. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego eksponowania i publikacji fotografii.
22. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do
zdjęć, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, na
publikowanie wizerunku fotografowanych i nagrodzonych osób oraz akceptacją regulaminu
konkursu.
23. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy.
24. Nagrodzeni zostaną uczestnicy w każdej kategorii wiekowej.
25. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
26. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie
Organizator w porozumieniu z komisją konkursową.
27. Dodatkowe informacje o Konkursie oraz o wynikach można uzyskać pod numerem tel. (58) 670
63 37 lub pod adresem email: krystyna.kropidlowska@gniewino.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
do Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie”

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………........
Adres zamieszkania/korespondencyjny…………………………………..………………………….
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………..
Adres poczty email: …………………….……………………………………….…………………..
Wiek ……………………………..
Opis dotychczasowych osiągnięć twórczych (opcjonalnie)………………............................................
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………..........................................................................
Załączniki :
Nośniki elektroniczne prac …………………., ………………….
(ilość nośników) ( rodzaj )
Informacja o wysłaniu prac na adres email organizatora: TAK /NIE*
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie
zgłoszeniowej do Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie” organizowanego przez CKSTiB
w Gniewinie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikacje danych osobowych oraz wizerunku w tym na
fotografowanie, filmowanie, rejestrowanie przez CKSTiB, w materiałach prasowych, reklamowych
oraz stronach internetowych związanych z działalnością CKSTiB w Gniewinie.
Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na nieodpłatne wykorzystanie przez CKSTiB nadesłanej pracy w
folderach reklamowych, na wystawach pokonkursowych oraz w lokalnych wydawnictwach
promocyjnych, a pracy nagrodzonej również w celach komercyjnych.
Podpis uczestnika konkursu ...........................................................................................................

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego .............................................................................

Obowiązek informacyjny
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka
w Gniewinie, reprezentowana przez Dyrektora CKSTiB w Gniewinie.
2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której
dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor
Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektorrodo@gniewino.pl .
3. Dane osobowe, przetwarzane są w celu organizacji Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta
w obiektywie”
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez CKSTiB stanowią w szczególności zapisy
niżej wymienionej ustaw:
- art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO),
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2017 r. poz. 862),
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994).
5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na
zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków wynikających z przepisów prawa. W szczególności dane osobowe mogą być
przekazywane:
- podmiotom i organizacjom samorządowym oraz współpracującym z administratorem danych
w zakresie organizacji Gminnego Konkursu Fotograficznego „Zwierzęta w obiektywie”, w
szczególności jednostkom samorządowym gminy Gniewino zajmującym się promocją gminy,
usługobiorcom przetwarzającym na zlecenie Organizatora materiały pokonkursowe,
- organowi założycielskiemu.
6.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane do momentu ogłoszenia wyników

konkursu, dane osobowe laureatów konkursu będą przetwarzane na stronie internetowej administratora
oraz w materiałach promocyjnych przez rok od ogłoszenia wyników Konkursu.
7. Na zasadach art. 15 – 21 RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści
przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia, prawo żądania przeniesienia danych
osobowych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich
przetwarzania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, prawo do żądania usunięcia

8. Osoba która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo cofnąć zgodę
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych
osobowych.
10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Gminnym Konkursie Fotograficznym „Zwierzęta w obiektywie”
11. Wyrażenie zgody na publikację danych osobowych i wizerunku jest dobrowolne, jednak ze względu
na formułę konkursu oraz przewidzianej w regulaminie nagrody w formie publikacji prac nadesłanych
na konkurs zgoda ta jest warunkiem udziału w konkursie.

