REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Piękna nasza Gmina cała

1. Organizatorem konkursu „Piękna nasza Gmina cała” jest Centrum Kultury Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Biskupice

3. Cel konkursu:
– ukazanie walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Biskupice
– kształtowanie poczucia tożsamości
– uwrażliwienie na piękno gminy Biskupice
– rozwijanie postaw twórczych
– upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
4. Konkurs trwa od 01 maja do 15 maja 2021r.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie i przesłanie zdjęcia w formacie jpg, którego
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6. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie określonym w pkt 4 za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres ck@biskupice.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Konkurs”)
lub
b) w wiadomości prywatnej do Centrum Kultury Gminy Biskupice poprzez komunikator Messenger
7. Przesłane zdjęcie charakteryzować się ma metryczką:
- tytuł zdjęcia
- imię i nazwisko autora zdjęcia
- wiek
- miejscowość
- w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko opiekuna
- telefon kontaktowy
8. Jeden uczestnik konkursu może przysłać max 3 zdjęcia
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanego materiału

10. Organizator powołuje 3 osobową komisję, która dokona oceny prac pod względem:
- kreatywności/pomysłowości
- ogólnego wrażenia artystycznego
11. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie informacji do publicznej wiadomości: 20.05.2021r. za
pośrednictwem:
a) www.ckbiskupice.pl
b) www.facebook.com/Centrum.Kultury.Gminy.Biskupice
12. Organizator przewiduje nagrody dla uczestników:
- 1 nagrodę główną
- wyróżnienia
- nagrody za udział
13. Odbiór nagród odbędzie się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych w terminie do
31.05.2021r.
14. Po zakończeniu konkursu nadesłane prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej i portalu
społecznościowym Centrum Kultury Gminy Biskupice
15. Wszystkie kwestie sporne nie zawarte w niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
16. Decyzja komisji konkursowej nie podlega odwołaniu
17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, przeniesieniem
praw autorskich oraz zapoznaniem się z poniższymi oświadczeniami

Oswiadczenie
Wyrazam zgodę na przetwarzanie wyzej wymienionych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) na potrzeby związane z działalnoscią Centrum Kultury Gminy Biskupice.
Oświadczenie dodatkowe
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1 994 r. (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.) oraz ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1781 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego / mojego dziecka, zarejestrowanego
podczas uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Centrum Kultury Gminy Biskupice na potrzeby przeprowadzenia i
udokumentowania działań. Wizerunek umieszczany będzie na stronie internetowej i Facebooku Centrum Kultury Gminy
Biskupice: https://www.ckbiskupice.pl , https://www.facebook.com/Centrum.Kultury.Gminy.Biskupice

Brak zgody uniemożliwia udział w konkursie.

