
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka” 

 

ZASADY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka” zwanego 

dalej „Konkursem” jest Biblioteka – Centrum Kultury z siedzibą w Dominowie przy ul. Rynek 1, 

20-388 Lublin zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Cele Konkursu: 

● wzbudzanie zainteresowania dziełami sztuki z postacią kobiecą w roli głównej 

● motywacja do twórczego działania będącego kreatywną formą spędzania wolnego czasu 

● rozbudzanie wśród mieszkańców gminy Głusk oraz czytelników biblioteki w Dominowie i filii 

w Wilczopolu Kolonii zainteresowania techniką fotografii, 

● rozwijanie wrażliwości artystycznej 

 

3. Tematem Konkursu jest prezentacja fotografii będących inscenizowaną wersją znanego obrazu lub 

innego dzieła sztuki z postacią kobiecą w roli głównej, wykonanych według własnego pomysłu. 

Fotografie powinny pokazywać własną wersję znanego dzieła sztuki i nawiązywać do niego poprzez 

użycie charakterystycznych elementów (stroju, pozy, kolorystyki), przy czym nie należy nawiązań tych 

traktować dosłownie. Mile widziane są prace z humorem. Rolę prac konkursowych będą pełniły 

fotografie zainscenizowanych dzieł sztuki. 

4. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki–Centrum 

Kultury (www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl) oraz na stronie fb BCK. 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić max 3 zdjęcia będące własną interpretacją trzech różnych dzieł 

sztuki. 

7. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Głusk oraz czytelnicy biblioteki w Dominowie 

oraz filii w Wilczopolu Kolonii. 

8. Osoba , której wizerunek znajduje się na zdjęciu musi być jednocześnie osobą zgłaszającą zdjęcie 

do konkursu. 

9. W przypadku osób niepełnoletnich ich prace muszą być zgłoszone przez rodziców lub opiekunów 

prawnych wraz ze skanem zgody na opublikowanie wizerunku dziecka (załącznik nr1 do Regulaminu) 

10. Prace można nadsyłać w terminie od 19 lutego 2021 r. do 7 marca 2021 r. do godz. 24.00. 

11. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł oryginalnego dzieła sztuki do którego nawiązuje praca 

konkursowa, imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy. 

12. Zdjęcia muszą być wyłącznie pracami autorskimi. Z uwagi na prezentacje prac w galerii 

internetowej przesłane fotografie nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, 

obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami. 

13. Fotografie należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: bck@glusk.pl z dopiskiem - 

konkurs „ Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka”. W konkursie wezmą udział tylko zdjęcia 

przesłane na adres e-mail: bck@glusk.pl w formacie JPG. 

14. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć zostanie stworzona wirtualna galeria. Galeria zostanie 

opublikowana w dniu 8 marca 2021r. na Fb BCK (facebook.com/bckglusk). 

15. Przesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu. 



16. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej 

wymienionych wymogów. 

18. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią niniejszego 

Regulaminu, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie 

wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

 

19. Wyboru najlepszej fotografii „ Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka” dokonają internauci w  

drodze głosowania poprzez „polubienie” wybranego zdjęcia w galerii konkursowej na profilu FB BCK. 

20. Głosowanie rozpocznie się 8 marca po opublikowaniu wirtualnej galerii na FB BCK i będzie 

trwać do 15 marca 2021r. do godz. 12.00. 

21. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 marca 2021r. 

NAGRODY 

 

22. Nagrodzone zostaną trzy fotografie. 

23. Niezależnie od ilości nadesłanych fotografii oraz ilości polubień przez nie zdobytych jeden autor 

może otrzymać tylko jedną nagrodę. 

24. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora konkursu. 

25. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie. 

26. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną 

lub telefoniczną do dnia 16 marca 2021 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

27. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl. 

28. Uczestnik Konkursu przesyłając pracę na konkurs jednocześnie oświadcza, iż: a) jest 

autorem załączonych fotografii, b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do 

nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad 

prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich; c) zgadza się na 

opublikowanie zdjęć na stronie www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl.,w serwisie 

społecznościowym www.fb.com/bckglusk, , na stronie gminy www.glusk.pl oraz na FB gminy, 

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w Bibliotece-Centrum Kultury w 

Dominowie. 

29. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

30. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 



 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 
KONKURSU: 

 

Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 

danych osobowych podczas konkursu pt.„ Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka”. 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury w 

Dominowie, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Jeśli uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu i zakresu 

przetwarzania jego danych osobowych podczas konkursu w BCK może skontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@pcat.pl lub pisemnie na adres www 

siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu„ Sztuka jest kobietą a kobietą być to sztuka” oraz wydania nagród rzeczowych. 

4. Administrator realizując swoje prawa, jak i obowiązki może udostępniać dane osobowe 

uczestników innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a 

także 

na podstawie umów powierzenia. 

5. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, a następnie archiwizowane do końca 

roku szkolnego 2020/2021. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody opiekuna prawnego, 

przechowywane są do momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego zostały 

zebrane zgodnie z pkt.3. 

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wskazania właściciela 

pracy konkursowej i ustalenia finalistów. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, telefon,  e-mail   

mieszkaniec gminy, czytelnik BCK. 

8. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnicy i zwycięzcy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników i zwycięzcy, w tym sprzeciw, powinny 

być składane na adres e-mail lub pisemnie – na ww adres Administratora. 

11. Uczestnicy i zwycięzcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

………………………….. 

Miejscowość, data 

  

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku dziecka 

 

  

Ja, niżej podpisany  ………...............………………………................................................., jako 

opiekun prawny/rodzic dziecka  ........................................................................................ 

wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo udostępnienie wizerunku mojego dziecka, 

w postaci przesłanego zdjęcia, w celu realizacji Konkursu Fotograficznego „Sztuka jest kobietą a 

kobietą być to sztuka” i zgadzam się na umieszczenie go na stronie funpage Biblioteki oraz stronie  

www.centrumkulturyipromocjigminyglusk.pl 

 

  

…………………………….……….. 

 

  Podpis opiekuna 

 

 


