Fotograficy Olkuscy 2019
Już po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu i działająca w nim
Pracownia Fotograficzna organizują wystawę, której celem jest prezentacja
i promowanie twórczości fotograficznej mieszkańców naszego miasta i okolicznych
miejscowości .

Prace na wystawę Fotograficy Olkuscy 2019 przyjmowane będą do 5 lutego 2019 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Nabór prac do 05 lutego 2019 r.
Wernisaż: 16.02.2019 r. godz. 18.00
Wystawa od 16.02.2019 r. do 23.03.2019 r.
ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLKUSZU, PRACOWNIA
FOTOGRAFICZNA MOK

PATRONAT MEDIALNY:
MIEJSCE: pawilon wystawowy MOK–Centrum Kultury ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz

KOMISARZ WYSTAWY: ANTONI KREIS, WICEPREZES OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU
POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
UCZESTNICY: FOTOGRAFICY OLKUSCY

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Nadesłanie lub dostarczenie do dnia 05.02.2019 r., jednej pracy w dowolnej technice
fotograficznej (odbitka fotograficzna, wydruk cyfrowy itp.), format JPG (w gabarycie:
30/40 cm lub 30/45 cm, dopuszczalny kwadrat, którego bok nie może przekroczyć 45
cm) na adres:
MOK-Centrum Kultury ul. Szpitalna 32, 32-300 Olkusz (32) 494-39-66,
(32) 754-44-55

muzeum.mok@gmail.com

2. Nadesłanie lub dostarczenie podpisanego wraz z pracą oświadczenia uczestnika lub
opiekuna prawnego.
3. Prace powinny być niepodklejone, nieoprawione, opisane wyłącznie na odwrocie: Imię i
nazwisko autora, kontakt, nr telefonu, adres, mail oraz ewentualny tytuł. Organizatorzy
oprawiają zdjęcia w fotoramy i opatrują jednolitym podpisem.
4. Przystąpienie do wystawy jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku
uczestnika i zdjęcia w publikacjach i dokumentacji Wystawy.

UWAGA! ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SELEKCJI ORAZ DO
PUBLIKACJI NADESŁANYCH PRAC.

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a .........................
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na :
1. Wykorzystanie mojego Zdjęcia –zgłoszonego na wystawę „Fotograficy
olkuscy 2019” we wszelkich publikacjach drukowanych i elektronicznych
promujących Wystawę z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora
w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w związku z udziałem
w Wystawie we wszelkich informacjach oraz publikacjach i materiałach
drukowanych dot. Wystawy.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Oświadczam,
że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem
każdorazowego wykorzystania zdjęcia i wizerunku na potrzeby Wystawy

Olkusz, dn….........................

……………………………………………………………

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedziba przy
ulicy Francesco Nullo 29. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgłoszenie do
udziału w konkursie. Dane te przetwarzane będą jedynie w związku z realizacją konkursu. Podanie
przez Państwa danych nie jest obowiązkowe, ale uniemożliwi Państwu udział w konkursie. Posiadają
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Możecie Państwo wnieść również skargę do
organu nadzorczego.

