
 

Regulamin Konkurs Fotograficznego „Za moim oknem” 
 

Organizator konkursu: 
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach 
 
Cele konkursu: 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej 
- prezentacja twórczości fotograficznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
- rozwój kreatywności, twórczości, pomysłowości i oryginalności wykonania fotografii 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 
- konkurs jest otwarty, przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych 
 
Zadanie konkursowe: 
- przedmiotem konkursu jest autorska fotografia, która powinna być wykonana na terenie Gminy Terespol 
- fotografia powinna posiadać jednego autora i powinna być wykonana samodzielnie 

- jedna osoba może zgłosić 1 fotografię 

- głoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekro-

czyć 20 MB. Laureat zobowiązuje się do przesłania fotografii w rozdzielczości pozwalającej na wydruk w do-

brej jakości 

- prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie wezmą udziału w konkursie 

 
Termin i forma składania prac: 
- zgłoszenia można wysyłać czwartku 23.04.2020r. na adres: msiwagow@gminaterespol.pl 

- fotografię prosimy opisać według szablonu: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, telefon 

kontaktowy 

- w tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać - Konkurs fotograficzny 

- w przypadku osób niepełnoletnich zgłoszenie wysyła rodzic podając: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko dziecka, 

miejscowość zamieszkania, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy 

- Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże przesłanie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane będzie za 

uznanie warunków niniejszego regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych - zgodnie z art. 6 ust. 1 

pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepły-

wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie zgłaszający się wyraża zgodę na 

przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach. Administratorem 

danych osobowych jest GCK w Kobylanach reprezentowane przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula informa-

cyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na drugiej stronie Regulaminu 

 
Ocena prac: 
- w piątek 24.04.2020r. zdjęcia zostaną opublikowane na fanpage facebook’owym Gminnego Centrum Kultury 

(@gckkobylany), gdzie będą poddane ocenie poprzez lajki oraz serduszka.  
- każda fotografia będzie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
- głosowanie trwa do niedzieli 26 kwietnia 2020r. (do godz. 14.00) i to właśnie w tym dniu nastąpi rozstrzy-

gnięcie konkursu.  
- zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, która będzie przekazana zwycięzcy po zniesieniu obostrzeń związanych 

z sytuacją epidemiologiczną. 



Serdecznie pozdrawiamy i życzymy wspaniałej zabawy! 
#zostańwdomu 

 
Kobylany, dn. 17.04.2020r. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 

 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję 
Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Gminne Centrum Kultury 

z siedzibą: Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1,                                 
21-540 Małaszewicze 

Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych oraz udostępnia jego dane 
kontaktowe: 

Marta Daniluk 
mdaniluk@gminaterespol.pl 

83-411-20-62 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 
 

Realizacji obowiązku prawnego 
 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych.  

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie mogą być przekazywane innym podmiotom 
niewymienionym w przepisach prawa. 

 

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat. 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem udziału w konkursie fotograficznym: „Za moim oknem” 

Pani/Pana dane: 
nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania        

decyzji i profilowaniu.   

 
 
 
 
Zapoznałem/am się i akceptuję treść klauzuli: 
 
……………………………………………………………. 
/data i czytelny podpis/ 

 
 

Prosimy nie wypełniać i nie skanować niniejszej klauzuli informacyjnej. Przesłanie zgłoszenia oraz prac  
na konkurs uważane będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu,  

w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie wizerunku  
w celach informacyjnych i promocyjnych. 


