Konkurs fotograficzny dla młodzieży
„ Immagine Creativa ”

Regulamin

Fotografia to nie tylko zapis rzeczywistości!
Fotografia może być również zapisem procesu twórczego czy efektu działań
twórczych.
Zbudujcie portret z dostępnych w najbliższym otoczeniu materiałów – warzyw,
owoców, liści, nakrętek, skorupek jajek czy makaronu. Puśćcie wodze fantazji!
Następnie wykonajcie zdjęcie swojej kompozycji i wyślijcie do nas.
Za wzór niech posłuży Wam malarstwo Giuseppe Arcimboldo czy szereg prac
inspirowanych jego twórczością; Claus Enrique, Emily Dryden, Carolina Amoretti i
Matteo Abbo.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone a następnie zaprezentowane na Wystawie Online i opublikowane w Wirtualnej Galerii MOK Olkusz.

I.

Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą
przy ul. Fr. Nullo 29.
2. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-20 lat.
3. Poprzez zgłoszenie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że:
● zapoznał się i zgadza z niniejszym regulaminem
● przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
zgłoszonych fotografii
● przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą na
wykorzystanie wizerunku uczestnika
● zgadza się na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie zdjęć w
celach promocyjnych ( Konkursu, Wystawy oraz MOK Olkusz)
4. Ogłoszenie wyników, wernisaż wystawy on-line oraz publikacja prac w
Wirtualnej Galerii na stronie www.mok.olkusz.pl planowane są na styczeń
2021

II.

Cel i tematyka

1. Tematem konkursu jest portret – kompozycja zbudowana z rozmaitych
elementów i materiałów: warzyw, owoców, liści, nakrętek, skorupek jajek,
makaronu, sztućców itp. itd. A następnie uwieczniona przy pomocy fotografii
cyfrowej.
2. Celem wystawy jest:

●
●
●
●
●
●

aktywizacja młodzieży
popularyzowanie wśród młodzieży fotografii oraz działań plastycznych
poszerzanie wiedzy z zakresu technik fotograficznych
zachęta do poszukiwania nowych środków wyrazu
stymulacja kreatywności
rozwój ekspresji plastycznej młodzieży

III.

Jury

1. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie jury powołanego
przez Organizatora. Spośród dostarczonych prac jury wybierze prace, które
zostaną pokazane na Wirtualnej Wystawie.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania naboru.
3. Jury wybierze zdjęcia na wystawę kierując się wartością artystyczną zdjęć, ich
oryginalnością, jakością oraz zgodnością z wytycznymi niniejszego
regulaminu.
4. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
5. O decyzji jury osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą
elektroniczną.

III.

Zgłaszanie fotografii

1. Do konkursu można zgłosić max. 3 zdjęcia w terminie od 30.11.2020r do
31.12.2020r

2. Zdjęcia można wysłać za pośrednictwem stron typu WeTransfer lub Google
Drive na adres konkurs@mok.olkusz.pl
3. Prosimy o podpisywanie zdjęć – Imię_nazwisko_numer kolejny.jpg np.
Jan_Kowalski_1.jpg, Jan_Kowalski_2.jpg

IV.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą przy ul.
Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.

2.

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest do Państwa
dyspozycji w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Z
Inspektorem Danych Osobowych
możecie się Państwo skontaktować mailowo pod
adresem iodo@mok.olkusz.pl
Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w
konkursie.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
przepisami prawa.
Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celem przetwarzania danych uczestników jest:
●
●
●

przeprowadzenie Konkursu i Wystawy
promocja Konkursu i Wystawy
obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i
ochrony wizerunku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Karta zgłoszenia

Konkurs fotograficzny dla młodzieży
„ Immagine Creativa ”

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………….....................

Instytucja/osoba zgłaszająca ……………………………………………………

Nr tel.: ………………………………………………...…………….......................

e-mail: …………………………………………….…........................................

Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję Regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego nagrań, utrwalonych na
nośnikach foto, audio, video, na facebooku, stronach internetowych www. oraz
wydawnictwach w celach promocyjnych i reklamowych, na czas nieokreślony, zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z
2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

Olkusz, dnia ..............................

.................................................
podpis uczestnika/rodzica

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i promocji
Konkursu Fotograficznego „Kompozycja w stylu Archimboldo”

Imię i nazwisko

data i podpis

........................

......................

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby promocji
wystawy oraz w celach informacyjnych

Imię i nazwisko

data i podpis

............................

.....................

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 − 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s.
1) – dalej RODO − informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu z siedzibą
przy ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz.
2. Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który jest do Państwa dyspozycji w przypadku
pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych możecie się Państwo
skontaktować mailowo pod adresem iodo@mok.olkusz.pl
3. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Przekazane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z uczestnictwem w wystawie. 5. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Celem przetwarzania danych uczestników jest:
• przeprowadzenie Konkusru
• promocja Konkursu
• obrona przed zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa autorskiego i ochrony wizerunku
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

