KONKURS FOTOGRAFICZNY
„KAPLICZKI I KRZYŻE POGRANICZA
POLSKO-CZESKIEGO”
Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74 04, (74) 833 30 07
2. Celem konkursu jest:
- prezentacja regionalnych zabytków i obiektów sakralnych terenu pogranicza
polsko- czeskiego
- zaangażowanie mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego do działań artystycznych
- promocja twórczości autorskiej
- możliwość publicznej prezentacji
- promocja uzdolnionych fotografów
3. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego regionu
Dolnego Śląska bez ograniczenia wiekowego.
4. Zasady udziału:
1) Udział w konkursie jest indywidualny.
2) Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu na adres e-mail wskazany przez
organizatora dwóch zdjęć przedstawiających przydrożne, polne obiekty sakralne.
Obiekty wykonane przez zawodowych artystów, twórców ludowych, a także
zabytkowe krzyże pokutne.
Prace powinny mieć minimalną wielkość 2000 pixeli po szerokim boku zdjęcia.
Zdjęcia powinny być wykonane na terenie pogranicza polsko-czeskiego
3) Zdjęcia, opatrzone tytułem wraz ze wskazaniem konkretnego miejsca gdzie zdjęcie
zostało wykonane, należy wysłać na adres konkursy@mokisbielawa.pl podając przy
tym imię i nazwisko autora oraz numer telefonu celem ewentualnego kontaktu
z autorem. Do zdjęć należy dołączyć podpisane oświadczenie o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, które jest
integralną częścią regulaminu. Brak takiego oświadczenia będzie skutkował nie
przyjęciem prac do oceny Jury.
4) Konkurs odbywa się jednej kategorii fotograficznej. Zdjęcie może być wykonane
smartfonem lub przy pomocy aparatu cyfrowego lub negatywowego ( aczkolwiek w
tym przypadku zdjęcie powinno być zeskanowane i przesłana jego wersja cyfrowa).
Zdjęcia mogą być poddane podstawowej obróbce graficznej – rozjaśnienie, kontrast,
nasycenie barw. Zdjęcia muszą być wykonane nie wcześniej niż przed rokiem od
ogłoszenia konkursu (czyli wrzesień 2021r.) Nie mogą zawierać elementów
graficznych, nie można ich obrabiać tworząc formę graficzną lub malarską. Zdjęcie
musi być pojedynczym obrazem, nie będą oceniane kolaże, gdzie jeden obraz tworzy
kilka zmontowanych fotografii.
5) Konkurs odbędzie się w kategorii OPEN, bez podziału na grupy wiekowe.
4. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkursy@mokisbielawa.pl do
dnia 30.10.2022 r. Informacje i szczegóły: tel. 74 83 37 404 lub drogą e-mailową
konkursy@mokisbielawa.pl.
5. Osoby niepełnoletnie reprezentuje opiekun i on jest odpowiedzialny za ew. odbiór
nagrody. Opiekun również podpisuje wysłany e-mail ze zdjęciami i oświadczenie.

6. Powołane Jury oceniać będzie przede wszystkim technikę wykonania, ogólny wyraz
artystyczny fotografii oraz zgodność z tematem konkursu.
7. Jury przyzna nagrody osobno w każdej z kategorii: 200 zł za 1 miejsce, 150 zł za
2 miejsce, 100 zł za 3 miejsce oraz ew. wyróżnienia i nagrody rzeczowe.
8. Wyniki konkursu i rozdanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy jaka
zostanie przygotowana przez organizatora w ART GALERII przy ul. Piastowskiej 19a w
Bielawie, na którą zostaną zaproszeni wszyscy autorzy. Wyniki zostaną również ogłoszone
na stornach internetowych MOKiS ( www i profil na FB). W przypadku uniemożliwiającym
zorganizowanie wernisażu lub usprawiedliwionej nieobecności nagrodzonych autorów
nagrody zostaną przelane na konta bankowe przez tych autorów wskazane, a nagrody
rzeczowe przesłane pocztą.
9. Realizatorem konkursu z ramienia MOKiS Bielawa jest pracownik instytucji, Jarosław
Florczak.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i do innego
rozdysponowania nagród w szczególnych przypadkach.
11. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie,
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74 04, tel./fax. (74) 833 30 07
konkursy@mokisbielawa.pl

……………………………………., dn. …………………………….
………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………..……………………………………..
(nr kontaktowy)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie niżej wymienionych
danych osobowych moich / mojego dziecka w ramach konkursu „Bielawskie przedwiośnie”:
………………………………………………………..………..…………….. (dane uczestnika konkursu)
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie.
Lp.
1

Zakres danych – zgoda
Imię i nazwisko, adres
zamieszkania, nr telefonu,
wizerunek

Cel przetwarzania
Dokumentacja z organizacji
konkursów

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych
MOKiS



Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie z siedzibą w przy ul. Piastowskiej
19A, 58-260 Bielawa,



Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie powołał Inspektora ochrony danych. kontakt do inspektora
ochrony danych, e-mail biuro@mokisbielawa.pl , tel. 74-8333007,



Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem,



Dane będą udostępniane wyłącznie podanym odbiorcom,



Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w
Bielawie,



Nie podanie w/w danych spowoduje niemożność świadczenia usługi przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w
Bielawie,



Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz 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,



Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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,



Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny bez profilowania i nie będą profilowane,



Dane podaję dobrowolnie.

………………………………………………….……………
(data, podpis)

