REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU 2020
ORGANIZOWANEGO PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN

„WIDOK z okna”
1. Konkurs ma charakter otwarty i może brać w nim udział każdy, kto ukończył 18 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu, sponsorowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie
Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
3. Tegoroczny temat konkursu: WIDOK z okna
4. Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia (kolorowe lub czarno-białe) wykonane samodzielnie,
w dowolnej technice fotograficznej.
5. Dostarczone zdjęcie powinno być wykonane w 2020r. oraz niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach.
6. Format zdjęcia nie mniejszy niż 18/24 cm.
7. Prace

należy

dostarczyć

do

dnia

5.03.2021r.

do

Miejskiego

Domu

Kultury

w

Dęblinie

(ul. 15 PP „Wilków” 32b.)
8. Fotografie mogą być pojedyncze lub jeden zestaw do trzech zdjęć.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
10. Zdjęcia muszą być oznaczone godłem (dowolny znak, symbol autora). Autor do zdjęć dołącza zaklejoną
kopertę oznaczoną godłem identycznym jak na fotografiach, w której znajdują się dane uczestnika (imię,
nazwisko, telefon). Nieprawidłowo oznaczone zdjęcia nie będą oceniane przez jury.
11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.03.2021r. w Miejskim Domu Kultury. O szczegółach wystawy
i

rozdaniu

nagród

uczestnicy

zostaną

poinformowani

telefonicznie

lub

mailowo.

Po demontażu wystawy zdjęcia będzie można odbierać w terminie od 20 do 30.04.2021r. ( po upływie tego
terminu nieodebrane zdjęcia przechodzą na własność organizatora).
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych zdjęć (bez wypłacania honorariów
autorskich) w celach informacyjnych i promocyjnych placówki.
13. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na opublikowanie jego mienia i nazwiska w materiałach dotyczących konkursu. Zgodnie z art. 13 ust.
1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 osobowych), dalej
RODO: - Administratorem danych osobowych w konkursie „Dęblińskie zdjęcie roku 2019” jest : Miejski
Dom Kultury z siedzibą przy ul. 15 P.P. „Wilków” 32b, 08-530 Dęblin. Administrator będzie przetwarzać
przekazane dane w celu udziału w Konkursie „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2019”. Podanie danych ma charakter
dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie „ Dęblińskie zdjęcie roku 2019”.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestników.
15. Wszelkich

informacji

dotyczących

lub telefonicznie 81 8830768.

konkursu

udziela

instruktor

Anna

Krawczak

osobiście

