
 

 

 

 

Regulamin Ogólnopolskiego 

 Konkursu fotograficznego 

 

„Moje Małe i Duże Mikropodróże” 

dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat 

 

 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 

 43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 

 tel.: 32 212 44 91 wew. 19 

 e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl 

 www.kulturasuszec.pl 

 

Termin nadsyłania prac: 13 czerwca- 26 sierpnia 2022r. 

Termin ogłoszenia wyników: 1 września 2022 r.  

Termin wystawy i rozstrzygnięcie konkursu:  6 wrzesień 2022 r.  

 

 

1. Szczegóły konkursu: 

 Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. 

 Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, 

architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, 

zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Jeśli, ze względu na panujące warunki, dalekie podróże 

okażą się niemożliwe, podróże mogą mieć wymiar mikro – przedstawiając nasze najbliższe 

otoczenie z ciekawej, nietuzinkowej perspektywy. 

 Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice fotograficznej. 

 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą 

traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to 

wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia. W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były 

wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym. 

 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest doręczenie organizatorom wypełnionej 

i własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.    
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2. Uczestnicy: 

 Konkurs ma charakter otwarty, skierowany  jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. 

 Konkurs ogólnopolski 

 Przewidziane są dwie kategorie wiekowe, w których można zgłaszać prace: 

- I kategoria: 10 - 12 lat 

- II kategoria: 13 - 15 lat. 

 Zdjęcia muszą być wykonane przez uczestnika lub uczestniczkę samodzielnie. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie wykonanie jednego zdjęcia lub cyklu do trzech zdjęć 

    w tematyce podróży. 

 Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego. 

 Do fotografii należy dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany przez  

    rodziców/opiekunów prawnych i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do  

    regulaminu), dostępny na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl. 

 Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres:  

    konkursy@kulturasuszec.pl 

 Prace nadesłane bez formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w konkursie. 

 

4. Kryteria ocenianych prac: 

 Zgodność z tematem konkursu. 

 Estetyka i kompozycja zdjęcia. 

 Oryginalność podejścia do tematu. 

 

5. Ocena jury: 

 Jury konkursu, wybrane przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów/laureatki w każdej kategorii 

wiekowej, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  

 Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 

6. Zasady konkursu: 

 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. 

 Uczestnicy konkursu przesyłają organizatorom fotografie w wersji elektronicznej na           

wskazany adres e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl. Fotografie mają zostać zapisane w formacie 

JPG, w rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze krótszego boku nie mniejszym niż 30 cm.   
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 Przesłane pliki muszą być opisane w sposób umożliwiający identyfikację uczestnika konkursu 

(tytuły prac).  

 Prace należy doręczyć organizatorom w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2022 r. 

 Z nadesłanych fotografii wyłonione zostaną prace, które wezmą udział w wystawie 

pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 1 września 2022 r.     

 Zgłoszenia nie spełniające wymagań zawartych w regulaminie nie zostaną dopuszczone do 

udziału w konkursie. 

 

7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom: 

 Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 6 września 2022 roku podczas 

Dnia Otwartego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

 W przypadku braku fizycznej możliwości zorganizowania rozstrzygnięcia konkursu z rozdaniem 

nagród, rozstrzygnięcie zostanie przeprowadzone on-line na fanpage’u Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suszcu na Facebooku, a odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie. 

 Laureaci i laureatki zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Informacja o wynikach 

dodatkowo zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora. 

 Nagrody dla laureatów/laureatek mogą zostać odebrane osobiście lub wysłane na wskazany  

w formularzu adres. 

 Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu fotograficznego „Moje małe i duże mikropodróże” 

 
 

Formularz zgłoszeniowy 

do konkursu fotograficznego „Moje Małe i Duże Mikropodróże”- 

dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat 
 

1.  Imię i nazwisko dziecka: 

2.  Adres zamieszkania: 

3.  Telefon kontaktowy: 

4.  Adres e-mail: 

5.  Kategoria wiekowa, w której zgłaszana jest praca: 

o I kategoria: 10 – 12 lat 

o II kategoria: 13 – 15 lat 

6.  Tytuł/tytuły prac: 

7.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek mojego 

dziecka/podopiecznego, oświadczam że wyrażam zgodę na jego nieodpłatne wykorzystanie w materiałach 

promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 

 

                                                                                                                              

………………………………………….                                      ………………………………………... 

          (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)  

8.  W przypadku przesłania do konkursu materiałów fotograficznych, zawierających wizerunek osób trzecich, 

oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek znajduje się w nadesłanych materiałach, na nieodpłatne 

wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych i dokumentujących działalność Gminnego Ośrodka 

Kultury w Suszcu. 

 

 

…………………………………………….                                  ………………………………………...  

          (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna) 

9.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  

 

 

……………………………………………                                ………………………………………... 

          (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna)  

10.  Wyrażam / nie wyrażam
1
 zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Suszcu, w celu przesyłania mi informacji o działalności i ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. 
 

 

…………………………………………….                                   ……………………………………….. 

          (miejscowość, data)                                                                           (podpis rodzica/opiekuna) 

 

                                                 
1
 Niewłaściwe proszę skreślić 



 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych: 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

 
·        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą  

w Suszcu przy ulicy Ogrodowej 22. 

·        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez kontakt listowny na adres administratora lub e-mail: iodo@kulturasuszec.pl. 
·        Celem przetwarzania danych jest udział w konkursie. 

·        Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

·        Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na 
podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r. 

·        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji 

konkursu, jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze. 
·        Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

-   dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

-   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; 

-   ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

-   wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  
·        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania konkursu. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwości powiadomienia laureatów oraz przyznania nagród. 
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