KONKURS FOTOGRAFICZNY
PT.: „W JAKIM ŚWIECIE ŻYJEMY?”

O KONKURSIE
Organizatorzy: Na Styku Sztuk, Muzeum Historyczne Skierniewic, Miasto Skierniewice
Celem konkursu pt.: „W jakim świecie żyjemy” jest: propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z
form artystycznego wyrazu; promowanie postaw prokulturalnych; rozwój aktywności artystycznej
młodzieży; rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.
Specyfika czasu pandemii zmusza każdego człowieka do poszukiwań nowych przestrzeni, nie tylko w
sferze artystycznych inicjatyw, ale również życia w ogóle; życia, które ulega transformacji, na skutek
ograniczenia wielu jego obszarów. Chcemy zachęcić uczestników konkursu do obserwacji najbliższego
otoczenia, wrażliwego spojrzenia w głąb świata, jaki go otacza w dobie pandemii.
Nadesłane prace mogą: portretować ludzi; dokumentować życie codzienne, wydarzenia kulturalne,
sportowe; utrwalać przyrodę; jak też mogą stanowić kreację artystyczną.

REGULAMIN KONKURSU
1. Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do młodzieży miasta i powiatu Skierniewice.
Odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
o Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych (SP)
o Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych (SPP)
2. Technika prac
Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym, w tym aparatami wbudowanymi w
telefony komórkowe.
Fotografie będą przyjmowane w wersji cyfrowej:
 format jpg;
 rozdzielczość 300 dpi;
 dłuższy bok zdjęcia nie mniej niż 2400 pixeli;
 wielkość pliku nie może przekraczać 5 MB.
Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcia powinny być wykonane w ciągu ostatniego
roku kalendarzowego (2020 i 2021).

3. Zgłoszenia
Prace konkursowe, kartę zgłoszeniową i podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2
do Regulaminu), należy wysłać do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:
skierniewiceFOTOkonkurs@gmail.com.
W tytule wiadomości należy podać:
 tytuł konkursu,
 imię i nazwisko,
 symbol kategorii (SP lub SPP).
4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2021 r. Wyboru laureatów dokona jury,
powołane przez organizatorów, a komunikat z wynikami zostanie opublikowany na stronie internetowej
Muzeum Historycznego Skierniewic oraz stronach Facebook Na Styku Sztuk i Muzeum Historycznego
Skierniewic.
5. Nagrody
Organizatorzy przyznają nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii. Organizatorzy przewidują
nagrody dla trzech wyróżnionych prac. Autorzy nagrodzonych prac wezmą udział w sesji zdjęciowej w
studio fotograficznym (z udziałem modelki), które prowadzone będą przez profesjonalnego fotografa.
Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, która odbędzie się w Muzeum
Historycznym Skierniewic we wskazanym przez organizatora terminie. Oprócz nagrodzonych prac, na
ekspozycji zostaną zaprezentowane najciekawsze z pozostałych fotografii. Wystawa będzie miała wymiar
międzynarodowy. Twórczym spojrzeniem na ten sam problem podzielą się członkowie fotograficznego
klubu „Azur Photo Passion” z Francji.
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych
1) Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Muzeum Historyczne Skierniewic
z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Batorego 64 J.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem e-mail:
rodo@muzeumskierniewic.pl.
3) Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach
internetowych Muzeum Historycznego Skierniewic czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz
w mediach w związku z promocją działalności Muzeum, a także w celach archiwizacyjnych i
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
4) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
którym jest:
a. umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału;
b. umożliwienie przeprowadzenia konkursu;
c. opublikowanie informacji o laureatach;
d. archiwizacja dokumentów.

5) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
6) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach [2] przez czas określony w tych przepisach.
7) Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
e. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
f. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo
do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku, wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
g. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
h. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem
danych w związku z prowadzoną działalnością promocyjną.
9) Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w
załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Uwagi końcowe
1) Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza, że są one jego własnością, posiada pełnie
praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo zgody
na wykorzystanie zdjęć do celów promocji konkursu.
2) Autorzy wyrażają zgodę na publikację zdjęć w Internecie, mass mediach oraz na dalsze
przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych z konkursem.
3) Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie kwestie związane z wizerunkiem potencjalnych osób
znajdujących się na zdjęciu są uregulowane – osoby sportretowane wyraziły zgodę na publikację ich
wizerunku.
4) Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:
skierniewiceFOTOkonkurs@gmail.com.
5) Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Organizator konkursu.
6) Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
7) Wszelkie zmiany w Regulaminie Konkursu dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej
konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu, zmiany stają się wiążące; uczestnikowi
przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w konkursie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
zmian Regulaminu.
8) Jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w Regulaminie Konkursu okaże się nieprawdziwe,
Organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika z konkursu / żądania zwrotu przyznanej
nagrody.
9) Patronem medialnym konkursu „W jakim świecie żyjemy?” jest tygodnik „Głos Skierniewic i Okolicy”
oraz Radio RSC.

ZAŁĄCZNIKI
Zał. nr 1 – Karta zgłoszeniowa
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „W JAKIM ŚWIECIE ŻYJEMY?”

Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
Kategoria
Ilość nadesłanych fotografii

Tytuły fotografii

Zał. nr 2 – Oświadczenia
1.
Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. Jednocześnie oświadczam,
że prawa osób, które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę na
wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających, również do celów reklamowych Konkursu.
Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których przedmiotem byłyby
nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi
Konkursu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i podpis autora lub prawnego opiekuna
(w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna lub niepełnoletnia)

2.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia
26.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „W JAKIM ŚWIECIE ŻYJEMY?”, z którym
się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na
publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych, jeśli znajdę
się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data i podpis autora lub prawnego opiekuna
(w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnosprawna lub niepełnoletnia)

