
Regulamin konkursu fotograficznego 

pn. „Niezwykłe symbole górnictwa” 

 

1) Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Polkowicach, ul. Skalników 4,  

tel: 76 746 88 10, www.ckpolkowice.pl  
2) Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 
 
3) Osoby odpowiedzialne: Karolina Wójcicka. 
 
4) Celem konkursu jest: 

 
 Rozwijanie pasji i zainteresowań przy pomocy nowoczesnych form sztuki  
 Rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania 
 Ukazywanie sposobów pożytecznego, wartościowego spędzania czasu wolnego 

 Zobrazowanie istotnego wpływu dziedzictwa zagłębia miedziowego  
 Nagrodzenie laureatów 

 

5) Udział w konkursie  

 
 Udział w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 
 Konkurs będzie rozstrzygany w czterech grupach wiekowych. 
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 6 wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa 

(rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia).  
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 1-4.  
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 5-8.  
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie do lat 19.  

 
6) Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca, 

obiektu. Fotografia powinna być wykonana na terenie gminy Polkowice.  
7) Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub 

cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych  
filtrów itp.; 

 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,  
rozjaśnienie); 

       Nie będą akceptowane prace:  
 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki  

graficznej;  
 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
  

Część fotograficzna 

Wymagany format zdjęć to A3 – wywołany na papierze błyszczącym w rozdzielczości 3602x4724. 

Część opisowa 

W części opisowej w metryczce powinna znaleźć się: szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, 

nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, celem identyfikacji). 

8) Fotografie z metryczką umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy składać w sekretariacie  w 
Centrum Kultury Polkowice przy ul. Skalników 4. 

9) Do zgłoszonych fotografii uczestników należy dołączyć czytelnie wypełnione :  

http://www.ckpolkowice.pl/


 metryczkę pracy (Załącznik nr 2),  
 podpisany regulamin, który jest potwierdzeniem udziału w konkursie oraz zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych. 
 zgodę autora / opiekuna prawnego autora (jeśli jest niepełnoletni) na udział  

w konkursie, rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz oświadczenie  
o zapoznaniu się z regulaminem,(załącznik nr 1) 

Brak dołączonych dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia prac konkursowych. 
10) Metryczkę pracy, zgodę na udział w konkursie, rozpowszechnianie nadesłanej pracy oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem można uzyskać bezpośrednio u osób 
odpowiedzialnych za konkurs lub na stronie internetowej http://wiatrak-polkowice.pl/ oraz 
https://ckpolkowice.pl/  

11) Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 12 grudnia 2021 roku. 
12) Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz przeniesienie 

praw autorskich w całości na rzecz Centrum Kultury w Polkowicach. 
13) Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności za niezachowanie warunków regulaminu. 
14) Do oceny złożonych prac zostanie powołane profesjonalne jury. Ze względu na różnice wieku 

uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w czterech kategoriach wiekowych: 
 dzieci do lat 6 wraz z rodzicem lub inną osobą z pokrewieństwa (rodzeństwo, dziadkowie, 

wujek, ciocia) 
 uczniowie klas I-IV 
 uczniowie klas V-VIII 
 uczniowie do lat 19  

W każdej z powyższych kategorii najlepsi (I,II,II miejsce) zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. 

15) Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 15 do 16 grudnia 2021 roku, a wyniki i 
rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 22 grudnia 2021 roku. Po zakończeniu konkursu 
odbędzie się wystawa prac konkursowych w budynku Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. 
Skalników 4. W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, organizator zrezygnuje z 
oficjalnego wręczania nagród. Informacja o zwycięzcach zostanie zamieszczona na stronie 
www.ckpolkowice.pl, natomiast odbiór nagród będzie w Centrum Kultury w Polkowicach,  
ul. Skalników 4. 

16) Nagrody: 
 Fundatorem nagród jest Centrum Kultury w Polkowicach. 
 Dopuszcza się ufundowanie nagród przez sponsorów.  
 Uczestnicy i laureaci konkursu mogą otrzymać nagrody rzeczowe. 
 Komisja ma prawo swobodnego podziału nagród. 

 
17) Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną 

zdyskwalifikowane. 
18) We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury  

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. 
19) Informacje o organizacji konkursu będą popularyzowane w środkach masowego przekazu:  

stronie Centrum Kultury w Polkowicach, fanpagu CK, plakatach na obszarze gminy Polkowice, 
stronie Wiatrak Polkowicki, fanpagu Wiatraka. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo 
dowolnego wyboru i prezentacji zdjęć wykonanych w czasie oceny. Udział w  
niniejszym konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez Uczestnika konkursu  
nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie zgody na rozpowszechnianie ww.  
zdjęć konkursowych w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności na stronie  
internetowej Centrum Kultury w Polkowicach i fanpagu CK oraz w każdej innej formie  
związanej z realizacją zadań statutowych Centrum Kultury w Polkowicach. 

20) Administratorem danych osobowych uczestnika jest Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. 
Skalników 4, 59-100 Polkowice;  

21) Inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan Jędrzej Bajer, tel. 533 80 
70 40 lub iod@odoplus.pl;  

http://wiatrak-polkowice.pl/
https://ckpolkowice.pl/
http://www.ckpolkowice.pl/


22) Dane osobowe Uczestników konkursu (imię i nazwisko, wiek, telefon) oraz wizerunek 
przetwarzane będą w ramach realizacji konkursu. Publikacja materiałów informacyjnych z 
przebiegu konkursu odbędzie się na podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą 
Uczestnicy odwołać;  

23) Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Kultury w Polkowicach przy ul. Skalników 4, 59-100 
Polkowice;  

24) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;  
25) Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i trwania konkursu a po jego 

zakończeniu przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa dotyczących obowiązku 
archiwizacji dokumentów;  

26) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem;  

27) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że 
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;  

28) Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem umownym. 
29) Uczestnik zobowiązany jest do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

wykluczenie z udziału w konkursie. 
 

 

 

Podpis uczestnika/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

O wyrażeniu zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu…………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek uczestnika………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa szkoły i klasa……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr kontaktowy……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przekazanej pracy i w momencie dostarczenia 

jej  na konkurs fotograficzny organizowany przez Centrum Kultury w Polkowicach przenoszę 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora konkursu, bezpłatna reprodukcję 

nadesłanych  prac, a także ich eksponowanie na wystawach pokonkursowych Organizatora. 

 

 

         Podpis uczestnika/opiekuna 

         ………………………………………….. 

 

 

Oświadczenie 

O wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku oraz materiałów 

konkursowych na potrzeby konkursu fotograficznego przez Centrum Kultury w Polkowicach. 

Oświadczam również, że zostałem/am zapoznany/a z treścią obowiązku informacyjnego. 

 

 

         Podpis uczestnika/opiekuna 

         ………………………………………….. 

 

 

 

 



           Załącznik nr 2 

 

Imię i nazwisko 
uczestnika konkursu 

 

Wiek uczestnika  

Nazwa szkoły i klasa   

Imię i nazwisko 
rodzica/opiekuna 

 

Adres  

Numer telefonu  

 

Część opisowa fotografii 

Szczegółowa lokalizacja miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia, 
celem identyfikacji). 

 

 

 

Podpis uczestnika       Podpis rodzica/opiekuna  

……………………………..       ………………………………………… 


