
KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA MŁODZIEŻY 

 

„PIĘKNO CODZIENNOŚCI” – niezwykły świat zwykłych rzeczy 

 

 
Regulamin konkursu fotograficznego  

 
 
I Zasady ogólne 
 
1. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50 09-100 Płońsk 
 
2. Konkurs trwa od 04.01.2021. do 17.01.2021 r. 
 
 
II Wytyczne i tematyka konkursu 
 
1. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 12-18 lat z terenu powiatu płońskiego. 
 
2.  Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania przesłać do Organizatora zgodną z 
tematyką fotografię (maksymalnie 2 szt.) wykonaną za pomocą aparatu fotograficznego lub telefonu. 
 
3. Tematem konkursu są niezauważalni „bohaterowie dnia codziennego” – czyli szklanki, garnki, książki, 
meble, szczotki i wiele, wiele innych rzeczy, które nas otaczają. Rzeczy, których używamy bez 
zastanowienia, bez refleksji. Przedmioty które z pozoru nie mają innego, niż praktyczne wykorzystanie. 
 
4. Cela konkursu  

 Pobudzanie wyobraźni i  kreatywności - spojrzenie z innej perspektywy na przedmioty codziennego 
użytku, 

 Eksperymentowanie z fotografią; zabawa oświetleniem, kompozycją, proporcjami 

 Umożliwienie prezentacji własnej twórczości 

 Uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego podczas ferii 
 

 
III Zgłoszenie i zasady uczestnictwa 
 
 
1. Zgłoszenie prac odbywa się poprzez przysłanie zdjęcia zgodnego z tematyką konkursu na adres 

pracowniaartystyczna@mckplonsk.pl 

2. Zgłoszenia należy przesyłać do 17.01.2021 r. 

3. Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego rozmiar nie może być większy niż 3MB. Plik musi być 

nazwany w formacie „ImięNazwisko_TYTUŁ” (np. KasiaKowalska_Moja_wizja.jpg), 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje uczestnik lub opiekun prawny (rodzic) Uczestnika Konkursu. 

6. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza zaakceptowanie jego warunków i wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z pkt  VI 

7. Każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie z maksymalnie dwoma zdjęciami. 

8. Zdjęcie może być poddane dowolnej obróbce graficznej (osobiście przez uczestnika), 

9. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. W sytuacjach budzących 

wątpliwości, jury może poprosić Uczestnika o wgląd w plik/pliki źródłowe celem weryfikacji autorstwa, 

mailto:pracowniaartystyczna@mckplonsk.pl


10. Zgłoszenia do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to 

treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

11. Zdjęcia nadesłane na konkurs nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach. 

12. Zdjęcia niespełniające wymogów nie będą brały udziału w konkursie, 

13. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanego 

zdjęcia na następujących polach eksploatacji: 

 profile społecznościowe Organizatorów i Sponsorów (Facebook, Instagram, Twitter), 

 strony internetowe Organizatorów (www.mckplonsk.pl) 

 wystawa pokonkursowa  

 wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej 
 

IV Ocena prac i nagrody 
 

1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury. 
2. Jury przyzna trzy rzeczowe nagrody główne oraz w przypadku dużej ilości zgłoszeń wyróżnienia. 
3. Kryterium wyboru stanowi; 

 kreatywność,  

 wartość merytoryczna  

 zgodność z tematem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu. 
 

4. Decyzja jury dotycząca wyników zostanie ogłoszona do dnia 22.01.2021 r. na profilu facebookowym 
oraz stronie MCK Płońsk. 

5. Nagrody przyznane w konkursie nie są wymienne na gotówkę. Organizatorzy skontaktują się z 
zwycięzcami telefonicznie lub poprzez email. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość 
wręczenia nagród po otwarciu Miejskiego Centrum Kultury dla publiczności. 

6. Nagrody nieodebrane w dniu uroczystości ogłoszenia wyników i rozdania nagród będą do odebrania 
u organizatora w ciągu miesiąca od oficjalnego dnia wręczenia, po tym terminie nagrody 
przepadają.  

 
 

V Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator ma prawo do zawieszenia lub zakończenia konkursu w każdym czasie, bez jego 
rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania swojej decyzji. 
 
Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia naruszenia 
postanowień niniejszego regulaminu. 

 
2. Organizator zamierza wykonywać zdjęcia i nagrania filmowe z otwarcia wystawy z udziałem 

laureatów, które będą wykorzystywane w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z 
działalnością Miejskiego Centrum Kultury 

 
3. Dokumentem określającym zasady Konkursu jest regulamin dostępny w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.mckplonsk.pl 
 
 
VI Ochrona danych osobowych  
 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu i ich opiekunów prawnych jest Miejskie 
Centrum Kultury w Płońsku ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, e-mail: mck@mckplonsk.pl; 

2. Inspektor Ochrony Danych 

http://www.mckplonsk.pl/


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem 
mailowym: iodo@rt-net.pl.  

3.  Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe uczestników i laureatów będą przetwarzane w celu: 

 organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, 

 publikacji informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Miejskiego Centrum 
Kultury 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. 

Uzyskane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcą danych osobowych Uczestników konkursu będzie wyłącznie Miejskie Centrum Kultury w Płońsku 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Uczestników konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa 
w konkursie. Brak podania danych powoduje niemożność uczestnictwa w konkursie. 

 


