REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO –
FOTOGRAFICZNEGO

„POCZTÓWKA Z GDOWA”
Z OKAZJI 750. ROCZNICY LOKACJI GDOWA.
GDÓW 2022

§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398, www.ck.gdow.pl, tel.
12 251 43 67– zwane dalej „Organizatorem”.
2. Patronat medialny: portal i gazeta Mój Gdów.

§2
Cele i przedmiot konkursu
1. Celem Konkursu jest:

a) uczczenie jubileuszu lokacji Gdowa przez wydanie najlepszej pracy plastycznej i fotograficznej
w formie kartki pocztowej, upamiętniającej to wydarzenie,
b) rozbudzanie pasji fotografowania i filmowania,
c) zainteresowanie uczestników tematyką historii, legend, geografii, ciekawostek i atrakcji
związanych z naszą miejscowością,
d) inspiracja do twórczej realizacji własnych pomysłów z wykorzystaniem technik malarskich,
rysunkowych i fotograficznych,
e) rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,
f) pokazanie atrakcyjnych miejsc i wydarzeń w gminie Gdów.
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie w interesujący sposób za pomocą pracy plastycznej lub
fotograficznej : miejsc, historii i zdarzeń symboli itp. dotyczących Gdowa i okolic.
PRACA PLASTYCZNA – dzieci i młodzież od lat 3 do 18.
FOTOGRAFIA – dorośli od 18 lat.
Termin składania prac upływa 1 sierpnia (poniedziałek) 2022 r.
Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie
Centrum Kultury w Gdowie

§3
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Gdów.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego
regulaminu i dostarczyć do Centrum Kultury w Gdowie. Zdjęcia prosimy przesłać w wersji
cyfrowej na adres konkursy@ck.gdow.pl Prace plastyczne prosimy przynieść osobiście do
Centrum Kultury w Gdowie, 32-420 Gdów 398 do dnia 01.08.2022 r.
a. Prosimy o zdjęcia w plikach JPG w rozdzielczości 300 dpi, kolorowe lub czarno-białe.
b. Prace plastyczne mogą być wykonane w technice malarskiej (farby olejne, akrylowe,
plakatowe, akwarelowe) lub rysunkowej (ołówek, węgiel, kredki, pastele, markery) w
formacie A4 lub A3.

§4
Ocena i ogłoszenie wyników
1. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane
przez Organizatora. Od decyzji Jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie. Jury ma prawo
do przeprowadzania zmian w treści regulaminu.
2. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach – plastyczne, fotograficzne, w obu kategoriach
zostaną przydzielone miejsca (I, II i III), wyróżnienia. Nagrodą główną w każdej kategorii
będzie wydanie zwycięskiej pracy w formie kartki pocztowej z umieszczonym na niej logo
750. Lecia Lokacji Gdowa.
a) I kategoria - prace plastyczne - uczestnicy w wieku od 3 do 18 lat
b) II kategoria – prace fotograficzne – uczestnicy od 18 lat

§5
Terminarz
1. Ostateczny termin nadsyłania prac: 01.08.2022 rok.
2. Prace laureatów zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Święta Ziemi Gdowskiej w Gdowie
na Zarabiu 6 i 7 sierpnia 2022 r.
3. Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane w projekcji
multimedialnej.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5 sierpnia 2022 r.
5. Wyniki dostępne będą na stronie internetowej Organizatora.
6. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 07 sierpnia 2022 r. podczas Święta Ziemi Gdowskiej. Laureaci
zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
7. Uczestnikiem Konkursu uprawnionym do otrzymania nagrody jest osoba, której dane wskazane
zostaną w zgłoszeniu.

§6
Uwagi końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o
wprowadzonych zmianach będą publikowane na stronie internetowej www.ck.gdow.pl. Zmiany
wchodzą w życie z dniem publikacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności
od niego niezależnych.
4. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby konkursu i ekspozycji prac w folderze okolicznościowym, w budynku Centrum Kultury w
Gdowie, w prezentacji multimedialnej oraz w prasie i na portalu internetowym Centrum Kultury w
Gdowie oraz portalu Mój Gdów. Nie będą one udostępniane osobom trzecim.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w publikacjach w formie
tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy pokonkursowe) i elektronicznej
związanych z konkursem „Pocztówka z Gdowa”, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
6. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w Internecie
przechodzą na rzecz Centrum Kultury w Gdowie.
1.
2.

Administratorem danych jest Centrum Kultury w Gdowie, Gdów 398, 32-420 Gdów.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się pod adresem:iod@ck.gdow.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia
relacji z konkursu zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych
osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie:
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników na stronach internetowych i na Facebooku,
- zapowiedzi konferansjerskich,
- promocji działań dotyczących tego konkursu i konkursów organizowanych w przyszłości w postaci informacji
pisemnych, fotografii, prezentacji i relacji video (strony internetowe, Facebook, prasa, telewizja).
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo
dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w
konkursie.
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych.
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