Konkurs fotograficzny GMINA RADECZNICA W OBIEKTYWIE
Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest GCK,SiT w Radecznicy.
2. Celem konkursu jest:





odkrywanie i poznawanie piękna krajobrazu naturalnego i kulturowego naszej „Małej
Ojczyzny”,
zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji naturą i dziedzictwem
kulturowym,
kształtowanie emocjonalnego stosunku do swojej gminy, przywiązanie do rodzinnych stron,
promocja regionu- Gminy Radecznica,

3. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla amatorów-pasjonatów jak i profesjonalistów.
4. Obiekty widoczne na zdjęciach muszą znajdować się na terenie Gminy Radecznica.
5. Każdy uczestnik może zgłosić max .do 12 prac po jednej dla każdego miesiąca roku.
6. Fotografie należy dostarczyć w formie elektronicznej na nośniku CD do siedziby GCK,SiT w
Radecznicy lub na adres mailowy gck@gminaradecznica.pl do dn.31.10.2019r. Prace powinny być
opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem autora. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę
zgłoszeniową i klauzulę informacyjną.
7. Prace mogą być wykonane dowolnym typem aparatu, technika wykonania zdjęcia i obróbka –
dowolne.
8. Komisja oceni walory estetyczne i oryginalność zdjęć. Prace będą oceniane w kategoriach
odpowiadających 12 miesiącom roku. W każdej kategorii zostanie wybrana 1 praca symbolizująca
dany miesiąc. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy
Radecznica. Informacja o dacie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród zostanie podana na
stronie GCK,SiT oraz na stronie Gminy Radecznica.
9. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali – dyplomy za uczestnictwo.

Karta zgłoszeniowa uczestnika konkursu
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres mailowy

Ilość prac

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie fotograficznym „Gmina Radecznica w obiektywie” organizowanych przez
Organizatora , w tym celu dobrowolnie podaje wyżej wymienione dane osobowe oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie
w celu organizacji konkursu. Oświadczam, ze podane dane są zgodne z prawdą.
……………………………………………
(czytelny podpis*)
 Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm). Niniejsza zgoda
dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez:
 zamieszczenie fotografii, danych osobowych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wraz z wynikami konkursu
na stronie internetowej GCK,SiT i Gminy Radecznica, oraz w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie
organizatora/miejscu przeprowadzenia konkursu;
.
……………………………………………
(czytelny podpis*)
 Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z regulaminem konkursu oraz akceptuję jego treść.

……………………………………………
(czytelny podpis*)

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w
konkursie.

* Popis składa rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnik konkursu.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) dalej
Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w
Radecznicy jest Dyrektor GCK,SiT.
2) administrator powołał inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą
adresu mailowego krzysztof.golaszewski@togatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu.
5) dane podane w karcie zgłoszenia będą przekazane Komisji konkursowej, oraz podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji, dotyczących realizacji
konkursów, przeglądów i festiwali – kategoria archiwalna A.
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do
cofnięcia zgody w każdym momencie;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania jak również z
informacją o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie.

……………………………………………
(czytelny podpis*)

* Popis składa rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnik konkursu.

