Regulamin konkursu
Konkurs fotograficzny – Emocje ukryte pod maską
w ramach Ferii online Szamotulskiego Ośrodka Kultury 2021

INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu fotograficznego on-line pt. „Emocje ukryte pod maską” zwanego
dalej „Konkursem” jest Szamotulski Ośrodek Kultury (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 05.01.2021 r. i będzie trwał do 12.01.2021 r.
3. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Organizator.
4. Konkurs jest organizowany w ramach „Ferii on-line 2021.
CELE KONKURSU
1. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego
talentu.
2. Pozytywny przekaz w czasie izolacji społecznej spowodowanej profilaktyką koronawirusa.
TEMAT KONKURSU
Uczestnik zgłasza do konkursu dwa zdjęcia wykonane telefonem lub aparatem fotograficznym.
Pierwsze zdjęcie ma przedstawiać uczestnika konkursu w maseczce ochronnej, jakiej używa na
co dzień w związku z profilaktyką koronawirusa. Drugie zdjęcie – które jest dla nas istotą
konkursu – ma przedstawiać uśmiech lub wesołą minę jaka na co dzień kryje się pod maseczką
ochronną, a której niestety zobaczyć nie możemy.
WRUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat z terenu Miasta i
Gminy Szamotuły
2. Osoby małoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą swojego rodzica, przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Uczestnik zgłasza do konkursu dwa zdjęcia o nieprzekraczalnej całkowitej wielkości obu
zdjęć 10 MB na adres mailowy: piotr.michalak@szok.info.pl
4. W temacie maila prosimy napisać tytuł konkursu, a w informacji swojego imię i nazwisko
oraz miejscowość oraz nr telefonu.
5. Zastrzeżenie: Uczestnicy oświadczają i gwarantują, że zdjęcia są oryginalne i że są
właścicielami praw do swoich fotografii, wykonali je samodzielne oraz fotografie nie
naruszają praw osób trzecich.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie wraz ze zdjęciami oświadczenia
uczestnika/rodzica, opiekuna prawnego - załącznik nr 1.
KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora
Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją).
2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem
Konkursu, oryginalność.
3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
1

4.
5.
6.
7.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora 15.01.2021 r.
Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
Nagrody będą do odbioru w siedzibie Organizatora.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

PRAWA AUTORSKIE
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
fotografii i publiczne ich udostępnienie w Internecie oraz zarchiwizowanie fotografii na
dyskach komputera organizatora w celach dokumentacyjnych.
2. Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania lub
zmiany terminu przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 2.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………………..……………………………………..….
w celu organizacji konkursu fotograficznego on-line pt. „Emocje ukryte pod maską”.
Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
2. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka
………………………………………………………..……………………………………..….
w mediach i portalach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora konkursu.
Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………..……………………………………..….
na stronie internetowej organizatora konkursu.
Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.
5. Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie i nie narusza praw
osób czy podmiotów trzecich.
6. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy
konkursowej, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych.

………………………

…………………………………….

data

podpis rodzica, opiekuna uczestnika, przedstawiciela ustawowego
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

4

