Regulamin Konkursu Fotograficznego
"Barczewskie pejzaże 2019-20 – jesień i zima”
Przedmiotem fotografii są osoby, krajobrazy, zabytki, urokliwe i ciekawe miejsca miasta
i gminy Barczewo, reportaże oraz digitalArt w klimacie jesienno-zimowym.
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 11-010 Barczewo,
ul. Słowackiego 5, z tymczasową siedzibą w Barczewie przy ul. Mickiewicza 40 (nad
bankiem), tel. 89 514 82 81, www.ckb.barczewo.pl
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
4. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 9 fotografii ogółem, w wersji
elektronicznej (JPG, TIFF, BMP) lub na pendrive, opisanym godłem autora
w rozdzielczości nie niższej niż 2000 pikseli po dłuższym boku, na adres:
Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo,
z dopiskiem „Barczewskie pejzaże 2019-20” lub w folderze ZIP (wielkość pliku nie
może przekroczyć 20 MB) oznaczonym godłem autora na e-mail:
bpkonkurs@barczewo.pl.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Zdjęcia oceniane będą bez podziału na kategorie.
Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty)
z wyjątkiem prac digital art, będą dyskwalifikowane.
Zdjęcia powinny być opisane na odwrocie i w nazwie pliku:
nr_godło autora i ewentualnie tytuł np.: 1_teryl007_jez_pisz
7. W konkursie nie mogą brać udziału prace nagradzane w innych konkursach.
8. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie do prac muszą koniecznie dołączyć
pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Przy zdjęciach ludzi należy posiadać oświadczenie o wyrażeniu zgody osób
występujących na fotografii, na publiczną prezentację ich wizerunku. Dla osób
niepełnoletnich – zgodę ich rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator może
zażądać okazania takiego oświadczenia.
10. Pendrive powinny być umieszczone w zaklejonej, opatrzonej godłem kopercie.
Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć drugą kopertę, z takim samym godłem,
zawierającą wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy.
11. Termin nadsyłania prac: do 31.01.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 20.02.2020 r.
12. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Przewidywany jest także konkurs na profilu CK-B na Facebook.
13. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

14. Nagrodzone prace będą opublikowane na www.ckb.barczewo.pl, www.barczewo.pl
i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii Salonu Muzycznego im.
F. Nowowiejskiego, Skarbcu Kultury Europejskiej, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
w Barczewie lub innym miejscu wybranym przez organizatora.
15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań informacyjnych
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie oraz Gminy Barczewo.
16. Organizatorzy przewidują 3 główne nagrody, wyróżnienia, upominki oraz dyplomy
dla wszystkich uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału
nagród.
- nagroda za zajęcie miejsca I- 500zł
- nagroda za zajęcie miejsca II- 300zł
- nagroda za zajęcie miejsca III- 200zł
Przewidywane są również nagrody od sponsorów i instytucji wspierających.
17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny.
18. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas wystawy pokonkursowej.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
21. W przypadku gdy okaże się, że zwycięskie zdjęcie zostało zrobione poza gminą
Barczewo, autor zobowiązany jest do zwrócenia otrzymanej nagrody i poniesienia
kosztów z tym związanych.
22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych oraz wizerunku na
potrzeby konkursu, a także w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Osoby
uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie
przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
23. Prace i pendrive nadesłane na konkurs będzie można odebrać w siedzibie CK-B
w terminie od 20.02.2020 r. do 6.03.2020 r. Po tym terminie przejdą do archiwum
CK-B.

.............
(godło autora)

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Konkurs Fotograficzny
"Barczewskie pejzaże 2019-20"
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4. Telefon ........................................................................................................
5. E-mail:.........................................................................................................
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5. Oświadczam, że posiadam pełne prawa autorskie do zdjęć przekazanych na Konkurs
Fotograficzny "Barczewskie pejzaże 2019-20", a także zgodę do publikacji wizerunku
osób (jeśli znajdują się na zdjęciu), zapoznałem się i zgadzam się z regulaminem
konkursu.
Czytelny podpis

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe oraz wizerunek uczestników przetwarzany
jest wyłącznie na potrzeby organizacji niniejszego konkursu na podstawie art. 13 i 14
Rozporządzenia Paramentu 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).
2. Spełniając obowiązek informacyjny określony w punkcie poprzedzającym, Organizator
podaje, że:
a) Podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników określonych
w kwestionariuszu zgłoszeniowym jest Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Barczewie,
ul Słowackiego 5, 11-010 Barczewo.
b) Inspektorem Danych Osobowych Organizatora jest Pan Łukasz Jara,
nr tel.: 533-327-042, adres e-mail: lukasz.jara@togatus.pl.
c) Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
d) Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
pobranych od Organizatora na potrzeby organizacji niniejszego Konkursu w dowolnym
momencie.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu
w przypadku, gdy działanie podjęte przez uczestnika określone w pkt. 2 ppkt c lub d
Regulaminu uniemożliwi Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników
w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
f) Dane osobowe Uczestników przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji
Konkursu przechowywane będą przez Organizatora przez okres trwania Konkursu,
a następnie zostaną zarchiwizowane.
g) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku,
gdy zakres przetwarzanych danych osobowych uczestnika realizowany będzie w sposób
niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
h) Źródłem pochodzenia danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu są wyłącznie
oświadczenia osób, których dane dotyczą.
i) Podanie danych osobowych przez Uczestników i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa
w Konkursie.

