REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Chełmno. Kadry nieznane” 2020 r.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia Konkursu
fotograficznego „Chełmno. Kadry nieznane”, zwanego dalej „Konkursem”.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
- Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego Organizatorem
jest Chełmiński Dom Kultury, a Współorganizatorem Urząd Miasta Chełmna;
- Organizatorze, należy przez to rozumieć Chełmiński Dom Kultury z siedzibą w Chełmnie
przy ul. Dworcowej 40a, (86-200) Chełmno;
- Współorganizatorze, należy przez to rozumieć Urząd Miasta Chełmna z siedzibą w Chełmnie
przy ul. Dworcowej 1, (86-200) Chełmno;
- Patronacie, należy przez to rozumieć Patronat Burmistrza Miasta Chełmna;
- Uczestniku, należy przez to rozumieć każdą osobę biorącą udział w Konkursie, która prześle
zgłoszenie konkursowe spełniając wszystkie wymagania określone w Regulaminie.
- Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu;
- Komisji, należy przez to rozumieć powołany przez Organizatora zespół, który dokona oceny prac
konkursowych przekazanych Organizatorowi za pośrednictwem zgłoszenia na wskazany adres
mailowy;
- Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Uczestników, których fotografie zostaną
wyróżnione przez Komisję spośród zgłoszonych w ramach Konkursu.

I.

Postanowienia ogólne

Konkurs jest realizowany przez Organizatora i Współorganizatora.
Fundatorem nagród w Konkursie są Organizator i Współorganizator.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Celem konkursu jest przedstawienie miasta Chełmna na fotografii, ukazanie jego
ciekawych, niecodziennych miejsc i zakątków, które dostrzegamy w drodze do pracy,
sklepu, podczas spaceru lub wypoczynku.
5. Konkurs adresowany jest do pasjonatów fotografii amatorskiej, z podziałem
na kategorie wiekowe:
• dzieci i młodzież do 16 lat;
• uczestnicy powyżej 16 roku życia.
1.
2.
3.
4.

6. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub
innych przedstawicieli ustawowych.
7. Efektem końcowym konkursu będzie wystawa prac pokonkursowych w Kinoteatrze
RONDO (ul. Dworcowa 23, 86-200 Chełmno).
8. Wydruk i przygotowanie wystawy leży po stronie Organizatora.
9. Informacji o Konkursie udziela Organizator (kadrynieznane@chdk.pl, 56 686 48 08).
II.

Terminy Konkursu

1. Prace konkursowe wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać drogą mailową do
Organizatora pod adres kadrynieznane@chdk.pl, do godz. 23:00 dnia 28 czerwca
2020 r., w tytule określając: Konkurs fotograficzny.
2. Wyłonienie przez Komisję Laureatów nastąpi na oficjalnej stronie internetowej
i mediach społecznościowych (Facebook) Organizatora oraz Współorganizatora:
30 czerwca 2020 r.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

Warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty.
Każdy z autorów może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie.
Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa.
Terytorium wykonania zdjęć do Konkursu przez Uczestników, jest miasto Chełmno.
Zdjęcie może być wykonane dowolnym aparatem cyfrowym: aparat fotograficzny, telefon,
tablet.
6. Do zdjęć należy dołączyć skan lub dobrej jakości zdjęcie wypełnionego formularza
zgłoszenia (dostępnego do pobrania na stronie www.chdk.pl/konkursy.html).
7. Dozwolona jest obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji
koloru, tonowaniu, czyli zabiegi odpowiadające czynnościom wykonywanym
w tradycyjnej ciemni fotograficznej. Niedopuszczalne są wszelkie inne zmiany jak:
zniekształcenia, opracowania, czy fotomontaż.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz
zapoznaniem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych załączoną
do zgłoszenia. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych pełnoletni uczestnik wyraża
wypełniając odpowiedni druk - informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun wypełnia ten druk. Zgodę
na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać wraz ze zgłoszeniem.

IV.

Prawa autorskie

1. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane na wystawie pokonkursowej,
oficjalnych profilach i serwisach internetowych Organizatora, na portalach
społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach pokonkursowych.
2. Fotografie zgłaszane na Konkurs 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 obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez
zgody uprawnionych.

V.

Komisja, nagrody

1. Laureatów wyłoni powołana przez Organizatora Komisja.
2. Komisja nadzoruje wykonanie przez
wynikających z niniejszego Regulaminu.

Organizatora

wszystkich

zobowiązań

3. Komisja konkursowa wybierze zestaw najciekawszych fotografii, które będą stanowić
ekspozycję wystawy w przestrzeni Kinoteatru RONDO.
4. Postanowienia Komisji w kwestii wyboru Laureatów i zdjęć, które będą składać się na
wystawę, są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród, w przypadku gdy poziom
artystyczny w opinii Komisji będzie niewystarczający i nie spełniający kryteriów
określonych w Regulaminie.
6. Organizator przewiduje przekazanie Laureatom nagród rzeczowych. Łączna wartość
nagród rzeczowych w Konkursie nie przekroczy 1500 zł.
7. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję.
8. W celu przekazania nagród, uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora
o formie odbioru nagrody.
9. W przypadku odmowy podania przez Laureata adresu do przesłania nagrody oraz
nieprzesłanie oświadczenia o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku Komisja ma
prawo unieważnić wybór danego Laureata i przyznać nagrodę kolejnemu Uczestnikowi.

VI.

Dane osobowe

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Chełmiński Dom Kultury, informujemy

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmiński Dom Kultury zwany
dalej Administratorem, z siedzibą: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@chdk.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana 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 oraz ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej, ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadań statutowych Administratora
poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu
artystycznego, prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych
przeglądów, konkursów, festiwali oraz prowadzenie działalności oświatowej, publikacji
na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów,
publikowania danych na terenie centrum kultury.
5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, m.in. współorganizatorów imprez,
wystawców, stowarzyszeń.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko
na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: urzędów gminy, urzędów
kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa
(w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku
przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego
dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostęp u dodanych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w wydarzeniu
kulturalnym.
Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału wydarzeniu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

VII.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu
i zasad w nim zawartych.
2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.chdk.pl/konkursy.html
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora. Zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane na ww. stronie internetowej i przesłane do każdego
z Uczestników, którzy dokonali już zgłoszenia do Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia
Laureatów bez podawania powodów.

Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Konkurs Fotograficzny „Chełmno. Kadry nieznane” 2020r.

.........................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO
.........................................................................................................................
Adres zamieszkania, TELEFON, e-mail

Zgłaszam do Przeglądu Fotografie:
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Chełmno. Kadry nieznane” 2020 r. i w pełni akceptuję jego treść.

……………………………
Data i miejsce

……………………………..
Czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 2

ZGODA
na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku udzielana przez osobę, której dane
dotyczą lub rodzica / opiekuna prawnego.*
Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych
dziecka*:
imię i nazwisko ………………….…………………………………………………………………………………………………….…..……
data urodzenia ………………….………………………………………………………………………..……………….……………………
adres zamieszkania ………………….…………………..………………. miasto: ………….………………..………….…………
imię i nazwisko rodzica / opiekuna …………………………………………………………………………………………….………
dane kontaktowe tel.: …………………………………........……………… @: …………………………………………………………
przez administratora danych:
Chełmiński Dom Kultury w Chełmnie
NIP: 8751185547, REGON: 000284641
ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno
reprezentowany przez Dyrektora Kamilę Cieślewicz.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu udziału w zajęciach, wyjazdach, koncertach,
spotkaniach, warsztatach, konkursach i/ lub tym podobnych, realizowanych przez Chełmiński Dom
Kultury.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku poprzez:
• utrwalenia wizerunku, w tym utrwalenia w pamięci komputera oraz z zastosowaniem innych
technik informatycznych, utrwalenie wizerunku na plakatach, fotografiach i innych nośnikach
danych,
• rozpowszechnianie wizerunku na stronie internetowej Chełmińskiego Domu Kultury oraz
na jego profilu zarejestrowanym na portalu społecznościowym promującym placówkę,
• utrwalenia i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych oraz mediach w zakresie związanym
z działalnością Chełmińskiego Domu Kultury, tzn. udziału w zajęciach, spotkaniach, prelekcjach,
wykładach, konkursach, koncertach itp.,
• wydawania zaświadczeń o udziale w zajęciach, ubezpieczenia NW, OC, opieki medycznej,
kontaktów rodzic – opiekun.
Oświadczam, iż w związku z udzieleniem zgody, w tym z wykorzystaniem i rozpowszechnianiem wizerunku
mojego/mojego
dziecka*
w
sposób
określony
powyżej,
nie
będę
domagać
się od Chełmińskiego Domu Kultury żadnego wynagrodzenia.
Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą, a także, że zostałem(am)
poinformowany(a) na temat warunków przetwarzania moich danych osobowych.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z „Informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby,
której dane dotyczą” dostępną pod adresem: http://chdk.pl/pliki/pliki/rodo.pdf

Chełmno, dnia …………………………..…

.….……………………………………………………..
Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą
lub rodzica/ opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

