
REGULAMIN 

 

       Konkurs Fotograficzny „Zwariowany portret z przedmiotów” dla dzieci wraz z rodzicami. 

 

 Organizatorem konkursu fotograficznego jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. 

 

  Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie wśród dzieci działań plastycznych, 

 stwarzanie możliwości udziału dzieci uzdolnionych w dziedzinie sztuk plastycznych, 

 konfrontacja w zmaganiach konkursowych możliwości twórczych dziecka z osiągnięciami 

rówieśników, 

 poszukiwanie nowych środków wyrazu,  

 poszerzanie wiedzy z zakresu technik fotograficznych, 

 zacieśnianie więzi rodzinnych. 

 

 Uczestnikami konkursu będą dzieci (uczniowie z placówek edukacyjnych z powiatu słupskiego)  

w wieku od 6 do 15 lat wraz z rodzicami.   

 

 Założeniem konkursu jest przygotowanie maksymalnie trzech prac fotograficznych w formie 

elektronicznej (nie przekraczającej 2 MB). Praca powinna przedstawiać portret  stworzony za pomocą 

różnych przedmiotów, które możemy znaleźć w domu.  

 

  Warunki uczestnictwa: 

Każda fotografia (plik) powinna być podpisana i zawierać następujące informacje: nazwisko i imię 

autora oraz tytuł pracy, 

oraz zostać przesłana wraz z załączonym formularzem zawierającym niezbędne oświadczenie  

(znajdującym się na ostatniej stronie regulaminu) na adres mailowy – promocja@gok.slupsk.pl.  

W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs Fotograficzny „Zwariowany portret”. Natomiast w treści 

prosimy o podanie następujących danych: Imię i nazwisko autora, wiek oraz miejscowość. 

 

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do dnia 20 kwietnia 2020 r. 

 

mailto:promocja@gok.slupsk.pl


Niniejszy regulamin otrzymają wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze (Przedszkola i Szkoły 

Podstawowe)  z terenu powiatu słupskiego.  

 

 Nagrody 

Jury powołane przez organizatora (CKiBP) dokona oceny i kwalifikacji prac do publikacji na Fanpagu 

CKiBP na portalu społecznościowym Facebook w dniu 23 kwietnia 2020 r.  

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kultura.slupsk.pl oraz Fanpagu 

CKiBP na portalu społecznościowym Facebook w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

 

Nagrodą w konkursie jest aparat FujiFilm Instax Mini 9. 

 

 Uwagi końcowe 

Data zgłoszenia pracy - do 20 kwietnia.  

Publikacja fotografii na Fanpagu Centrum Kultury – 23 kwietnia. 

Ogłoszenie wyników -  30 kwietnia. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu konkursu, jego przerwania lub 

zawieszenia z ważnych przyczyn. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci z terenu  powiatu 

słupskiego.   

 

Dodatkowo prosimy ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych o dołączenie 

oświadczenia o poniższej treści. Prace bez załączonych oświadczeń nie będą przyjmowane przez 

pracowników CKiBP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kultura.slupsk.pl/


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Przystępując do Konkursu rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla 

udziału w Konkursie. 

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą 

ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Informacja  

o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie internetowej 

  http://bip.ckibp.slupsk.ug.gov.pl 

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem 

danego Uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów 

Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień 

wynikających z licencji udzielonej przez Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego 

Uczestnika konkursu.  

4. Ww. dane będą także udostępniane podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką,  

w szczególności w zakresie związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego 

Uczestników i Laureatów oraz ich prac konkursowych. 

5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych iod@gok.slupsk.pl 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

przez CKiBP na potrzeby organizacji  konkursu fotograficznego pt. „ Zwariowany portret  

z przedmiotów”. Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu oraz przysługującymi mi 

prawami.  

 

 

 

 

________________      _________________________ 

(miejscowość, data)     Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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Prawa autorskie 

1. Poprzez wysłanie zgłoszenia do konkursu rodzic/przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego 

Uczestnika:  

 

a) oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych i przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże 

fotografii, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich; 

 

b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich; 

 

c) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, 

niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie 

z fotografii w celach promocyjnych i informacyjnych Konkursu, na wszystkich znanych w dniu 

Zgłoszenia polach eksploatacji, w tym w szczególności: - w zakresie utrwalania  

i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami oraz na  publiczne udostępnianie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;  

w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, społecznościowych, 

multimedialnych i komputerowych), wykorzystanie interaktywne; - wykorzystywanie  

w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, informacyjnych, publikacjach 

pokonkursowych. 

 

2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na wystawach 

pokonkursowych, w serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora 

na portalach społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach pokonkursowych. 

 

3. Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie  

z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika.  

 

________________                                                                                      _________________________   

(miejscowość, data)                                                Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 


