
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"Tajemnice lasu”

I.  Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 2a.
2. Konkurs jest skierowany do młodzieży (13-18 lat) oraz osób dorosłych.
3. Celami konkursu są: 
a) ukazanie piękna przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, 
b) rozwijanie wrażliwości artystycznej, 
c) prezentacja twórczości młodzieży i dorosłych w dziedzinie fotografii,
d) kształtowanie świadomości ekologicznej.

II. Zasady Konkursu
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno lasu i jego tajemnice.
2. Każdy z Uczestników może nadesłać 1 fotografię.
3. Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych  do czarno-białych lub  sepii, korektę polepszającą 
jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie) itp.
4. Fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Nie będą akceptowane  prace, do których zostały dodane 
jakiekolwiek elementy (np. znaki, cyfry, ramki, podpisy) lub powstałe  z połączenia kilku zdjęć (kolaże, fotomontaże).
5. Nadesłanie prac oznacza, że osoba biorąca udział w konkursie posiada prawa autorskie do przysłanych  fotografii. 
6. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o werdykcie jury.

III. Nadsyłanie prac
1. Prace wraz z uzupełnioną kartą zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną w formie załączników do  maila na adres: 
marta.szymla@domkultury.kety.pl, w terminie do: 30.09.2020 r. 
2. Każda fotografia powinna być zapisana w formacie JPG min 300 DPI i max w plikach nie przekraczających  5 MB.
3. W treści maila należy podać: tytuł pracy, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, miejsce dokonania  zdjęcia.

IV. Jury
1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ocenie podlegać będą: pomysł, wrażenia artystyczne, umiejętność interpretacji tematu.

V.  Nagrody
1. Organizatorzy uhonorują nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do  przyznania 2 wyróżnień. 
2. Wręczenie nagród oraz WERNISAŻ wystawy odbędzie się 9.10.2020 r. o godz. 16.00 (Galeria parter DK).

VII. Postanowienia końcowe
1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z  przeniesieniem majątkowych 
prac autorskich na rzecz organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji
i reprodukcji prac.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:
a) nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich do nieodpłatnego wykorzystywania prac przez Dom Kultury w  Kętach, z zachowaniem praw 
autorskich na wszelkich polach eksploatacji, wyrażeniem przez osoby  uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych 
osobowych na potrzeby promocji konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych 
z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w  regulaminie.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Dodatkowe informacje pod nr tel.: 33/844 86 79 – koordynator: Marta Szymla.



Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Kętach z siedzibą władz przy ul. Żwirki Wigury 2A, 
32-650 Kęty.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: 
iodo@domkultury.kety.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Dom Kultury 
w Kętach określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
art. 4 ust. 1 pkt 7, w celu realizacji przysługujących Instytucji Kultury uprawnień, bądź spełnienia przez Instytucję Kultury 
obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym.
4. Dane będą przekazywane innym podmiotom takim jak: (InfoKęty, faktyoświęcim, mamnewsa.pl, miesięcznik 
„Kęczanin”) oraz podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
6. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach 
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
 i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych 
osobowych jest kwestionowana,
- przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych. 
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych wiąże się z brakiem możliwości udziału 
w konkursie. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą prolowane.
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