Regulamin Walentynkowego konkursu fotograficznego „ Miłość nie jedno ma imię ”
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, I
II. UCZESTNICY: W konkursie mogą uczestniczyć w czterech kategoriach
1. dzieci do lat 7
2. dzieci od 8 do 12 lat
3. młodzież w wieku od 13 do 17 roku życia, miasta Lędziny i gmin ościennych
4. dorośli od 18 roku życia,
IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Termin nadsyłan prac na adres organizatora upływa 12 lutego 2021 r. (liczy się data dostarczenia prac do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach),
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Uczestnik składa max. 3 fotografie wydrukowane w formacie max 21x30 cm, kolorowe, czarno- białe, lub w
formie cyfrowej.
2. Prace po przekazaniu do konkursu stają się własnością MOK.
3. MOK po konkursie może prace wystawić, prezentować i udostępniać publicznie na wystawach.
4. MOK nie odpowiada za treści zdjęć
5. 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 tytułem: - najlepsza praca poszczególnych
kategoriach wiekowych
3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu. V

II. 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

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie fotograficznym
„Miłość nie jedno ma imię”
Imię Nazwisko autora pracy
Wiek autora
Imię i nazwisko opiekuna
Tytuł pracy
Telefon kontaktowy
e-mail
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie fotograficznym „Miłość
nie jedno ma Imię” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach
wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
.............................................

..………..............................

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

..............................................................
Miejscowość, data

Oświadczenie
W związku z organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
„Walentynkowym Konkursem Fotograficznym” jako uczestnik konkursu ……………….. jestem
świadomy/a iż zgłoszenie przeze mnie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że
przesłane zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie ich w celach
konkursowych nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych
osób. Nadesłanie przeze mnie na Konkurs fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest
równoznaczne z posiadaniem przeze mnie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000) Jako autor zdjęcia …………………………… wyrażam zgodę na publikację
zgłoszonych do konkursu przez mnie zdjęć w celu wyłonienia zwycięzcy oraz ogłoszenia wyników
Konkursu i udziału w ewentualnej wystawie pokonkursowej oraz rozpowszechnianie wizerunku
uczestnika Konkursu na utworach fotograficznych, filmowych bez ograniczeń czasu, terytorium, liczby
egzemplarzy oraz oświadczeniem, że nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tytułu
rozpowszechniania jego wizerunku.
……………………………
Podpis

