
Regulamin konkursu fotograficznego
„ Zima w obiektywie 2020 ”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach                         

ul. Hołdunowska 39. tel.: 32/326 78 33 mail: www.mokledziny.pl

II. CELE KONKURSU:                                                                                                                

-           rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród młodzieży i dorosłych

– wymiana doświadczeń różnych grup fotografików,

–  konfrontacja osiągnięć fotograficznych,

– popularyzowanie twórczości artystycznej wśród młodzieży i dorosłych,

– ekspresja przeżyć duchowych w formie zdjęć

– odszukiwanie i postrzeganie światła, gra świateł,

III. UCZESTNICY:

W konkursie mogą uczestniczyć w dwóch kategoriach

1. młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych

2.  dorośli od 19 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych.

 IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Termin nadesłania prac na adres organizatora upływa 10 lutego 2020 r. (liczy się data dostarczenia 

prac do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach),

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Uczestnik składa max. 3 fotografie, w formacie 21x30 cm, kolorowe, czarno- białe, lub inne.        

2. Prace po przekazaniu do konkursu stają się własnością MOK.

3. Zdjęcia należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 lutego 2020 r. w siedzibie MOK, na 

kopercie należy umieścić napis „ KONKURS FOTOGRAFICZNY- ZIMA W OBIEKTYWIE 

2020”

4. Prace należy opisać na oddzielnej kartce włożonej do koperty wraz ze zdjęciami:

- imię i nazwisko,

- nr tel. kontaktowego, lub adres e- mail

- wiek

http://www.mokledziny.pl/


5. Prace powinny być zabezpieczone przed potencjalnym zniszczeniem.

6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac.

7. MOK po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie na wystawach.

8. MOK nie odpowiada za treści zdjęć

9. MOK nie ma obowiązku weryfikacji zdjęć, jeśli chodzi o ich własność autorską.

VI JURY, OCENA, NAGRODY

1. Organizator powołuje Jury konkursu, które dokona oceny prac, a także prace zakwalifikowane  

do wystawy.

2. Jury konkursu przydzieli rzeczowe nagrody dla jej uczestników.

I, II, III miejsce w 2 kategoriach:

- młodzież w wieku od 15 do 18 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych

- dorośli od 19 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych.

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy z uczestników konkursu, oświadcza, iż jest autorem złożonych prac konkursowych            

i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych na potrzeby konkursu.

2. Uczestnik oświadcza, iż przekazane prace są jego autorstwa i posiada pisemną zgodę osób 

prezentowanych na fotografii na publikację.

3. Wyróżnione zdjęcia konkursowe przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw 

autorskich ich wykonawcy.

4. Nagrodzone, wyróżnione i wybrane spośród zakwalifikowanych prac będą prezentowane na 

wystawie pokonkursowej, oraz na stronach miasta i MOK w Lędzinach.

5. O miejscu i czasie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie, a także na stronie                    

www.mokledziny.pl,  www.ledziny.pl 

Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka 

Kultury, lub pod nr tel. 32 326 78 33

http://www.ledziny.pl/
http://mokledziny.pl/


Karta zgłoszeniowa. Załącznik nr 1 regulaminu konkursu fotograficznego

„Zima w obiektywie”

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

………………………………….…………………………...… 

 (imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

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

……………….…………………………….………………..… 

 (adres zamieszkania) 

  

………………………………………………………..……..… 

(data urodzenia )

…………………………………………………..…………..… 

…………………………………………………..…………..…

(e-mail ) (telefon kontaktowy) 

1.Oświadczam, że jako zgłaszający prace konkursową do udziału w Konkursie, jestem jej 

wyłącznym autorem oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Stwierdzam, że praca w żaden 

sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

2.Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu  i akceptuję jego postanowienia.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, zgodnie  z art. 6 ust.

1 lit. a Rozporządzenia 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)” przez Organizatora Konkursu, dla celów związanych z realizacją i promocją 

Konkursu. 

4.Przenoszę na Organizatora nieodpłatnie, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw 

majątkowych do prac zgłoszonych w Konkursie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 z późn. zmianami).

5.Oświadczam, że nie prowadzę profesjonalnej działalności fotograficznej.

…………………………………………………………………….………..…….. 

(data i czytelny podpis uczestnika konkursu) 



W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………..………………….. 

( imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego)  

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

…………………………………………………….…….…

…………………………………………………….…….…

(telefon kontaktowy) (e-mail) 

Niniejszym, wyrażam zgodę na udział mojej(go) córki/syna/podopiecznego w konkursie 

fotograficznym 

„Zima w obiektywie 2020” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach. 

…………………………………….………….………………………………..... 

(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)



Wykaz fotografii. Załącznik Nr 2 regulaminu Konkursu fotograficznego

„Zima w obiektywie 2020”

L.p. Tytuł pracy
1.

2.

3.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku portretowanej osoby.



Załącznik Nr 3 regulaminu Konkursu fotograficznego „Zima w obiektywie 2020”

  

  

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/-a

 …………………………………………………….………………………….………………  

przedstawiony na zdjęciach wykonanych przez 

……….………………………….…………………………………………………………….. 

na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

(t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

zdjęcia/zdjęć z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem 

dowolnego medium wyłącznie w celach zgodnych z przeprowadzanym przez organizatora  

Konkursem „Zima w obiektywie”.

………………………………………….. 

(czytelny podpis)


