
 
 
 
 
 
 

Regulamin  
Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego 

„Fotograficzne bujanie w wakacyjnych obłokach” 
w Gminie Żyraków 

 
Organizator: 
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie, adres: Wola Żyrakowska 73 A, 39-204 
Żyraków 
 
Cele konkursu: 

• umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym mieszkającym na terenie Gminy 
Żyraków zaprezentowanie prac artystycznych w dziedzinie fotografii, 

• promocja Gminy Żyraków jej dziedzictwa kulturowego, zabytków, piękna 
przyrody, aktywności fizycznej, odkrywanie ciekawych miejsc, 

• zorganizowanie wystawy prezentującej nagrodzone zdjęcia 
 
Uczestnicy Konkursu: 

• konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Żyraków w tym dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych, 

• Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 
◦ Kat. 1 - dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
◦ Kat. 2 - młodzież szkół ponadpodstawowych i dorośli. 

 
Warunki uczestnictwa: 

• zdjęcia muszą być  wykonane osobiście przez uczestnika konkursu 
• jeden uczestnik może przesłać do 3 zdjęć, z dopiskiem jakie miejsca są na 

fotografii/ gdzie zostały wykonane, 
• zdjęcia konkursowe oraz zdjęcie lub skan podpisanej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych RODO należy przesłać  w formie elektronicznej na adres: 
promocja@ckip-zyrakow.org do 6 września 2020r., 

• w treści maila należy wpisać: imię i nazwisko autora pracy, wiek lub 
klasę, adres, tel. kontaktowy 
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Kryteria oceny: 
Jury powołane przez Organizatora oceni prace pod względem: 

• walorów  technicznych (warsztat fotograficzny), 
•  walorów artystycznych, (kompozycja) 
• pomysł (oryginalności i twórczej aktywności w doborze tematyki) 
• kreatywne podejście, (umiejętności wykorzystania różnych technik 

prowadzących do uzyskania ciekawych efektów fotograficznych. 
 
Postanowienia końcowe: 

• zdjęcia bez pełnych danych osobowych lub podpisanej zgody RODO nie będą 
brały udziału w Konkursie, 

• zdjęcia oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora, 
• wyniki Konkursu oraz prace zostaną opublikowane na stronie 

internetowej www.ckip-zyrakow.org, na Facebooku, 
• wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym terminie 
• regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, 
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

wszystkich nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z 
Konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych, 

• przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu, 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu 
rozstrzygnięcia Konkursu, 

 
Już czekamy na Wasze ciekawe pomysły i piękne zdjęcia. 
  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ….............................................................. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

uczestnika Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego „Fotograficzne bujanie w 
wakacyjnych obłokach” w Gminie Żyraków w celach związanych z realizacją 
niniejszego zgłoszenia organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 
informacji o wynikach konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie  o danych osobowych). Przyjmuję 
do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w 
Żyrakowie. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celu, w jakim zostały zebrane. 
 
……………………………………………….......                                 ……………..........................................................  
    data i podpis uczestnika                                                         data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

    w przypadku osób niepełnoletnich             
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Niniejszym oświadczam, że przystępuję do Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego 
„Fotograficzne bujanie w wakacyjnych obłokach” w Gminie Żyraków oraz, że 
zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte. 
 
……………………………………………….......                                 ………….…........................................................  
    data i podpis uczestnika                                                         data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

    w przypadku osób niepełnoletnich             


