


REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

                                                         „MOJA MAMA” 

 

ORGANIZATOR:  

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku  

Plac Św. Michała 6 

 38-500 Sanok tel. 13 46 309 15 

TEMAT: 

„MOJA MAMA” 

 

Do udziału w konkursie fotograficznym "MOJA MAMA" zapraszamy dzieci i młodzież ze 

szkół podstawowych i szkół średnich. 

Cele konkursu: 

• kształtowanie i rozwijanie  zainteresowań fotografią,  

• poznawanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budzenie 

pasji, rozwijanie zainteresowań, 

• zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej  rzeczywistości, 

• poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, 

• popularyzowanie twórczości fotograficznej. 

Tematyka konkursu - dwa tematy do wyboru: 

1. „Portret mojej mamy” 

2. „Mama w akcji” 

Termin nadsyłania prac:  

   do 20 maja 2021 roku. 

Termin ogłoszenia wyników: 

  26 maja 2021 roku o godz. 16.00 podczas uroczystego wernisażu w Galerii MDK  

 

W przypadku gdy sytuacja zagrożenia epidemiologicznego wciąż będzie się utrzymywać, 

wernisaż odbędzie się online. Dyplomy i nagrody wyślemy pocztą na koszt 

nagrodzonego, po wcześniejszej pisemnej deklaracji uczestnika konkursu.  

 

Prośbę o wysłanie nagrody należy przesłać na adres imprezymdksanok@gmail.com 

 

 



 

Warunki konkursu: 

• autor może nadesłać jedno zdjęcie, 

• dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe, 

• format prac A-4 (wydruk bez ramki). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć 

metryczkę. 

 

Zdjęcia należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu MDK 

• wydrukowane w wyżej wymienionym formacie, 

• oświadczenie o prawach autorskich, 

• metryczkę, 

• zgodę na wykorzystanie wizerunku każdej osoby na zdjęciu. 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na 

adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury  

                    Plac Św. Michała 6  38-500 Sanok 

Kategorie wiekowe: 

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych: 

• I – klasy 1 – 3 SP 

• II – klasy 4 – 6 SP 

• III – klasy 7-8 SP 

• IV – szkoły średnie 

Uwagi końcowe: 

• Konkurs jest bezpłatny.  

• Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora. 

• Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Organizatorzy zobowiązują 

się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za 

uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. 

• Zdjęcia przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei 

konkursu. 

• Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. 

• Zdjęcia będzie można odebrać po zakończeniu wystawy, nie później niż do 

pierwszego lipca bieżącego roku.   

• Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

W  KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „MOJA MAMA”  

ORGANIZOWANYM PRZEZ MDK - SANOK 

 

 Udzielam autorowi zdjęcia: …………………………………………………………  

 (imię i nazwisko) oraz organizatorowi konkursu fotograficznego – MDK Sanok 

nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z moim/mojego 

dziecka* wizerunkiem, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie zgodnie z celami, zamieszczonymi w regulaminie konkursu fotograficznego. 

Oświadczam, że jestem pełnoletni/a* i nieograniczony/a* w zdolności do czynności 

prawnych, oraz że zapoznałem/am* się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….. 

Podpis…………………………………….. ……                                         Miejscowość i data               

………………………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

PT „MOJA MAMA” 

Niniejszym oświadczam, że: 

• zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie 

jego warunki, 

• jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone 

prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich, 

• nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach, 

• uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

Konkursu oraz w innych celach promocyjno – reklamowych 

………………………………………………….. 

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie Metryczki  !!! oraz skuteczne przyklejenie jej do zgłaszanej pracy.      

 

                                                                                              

 

                                             Klauzura RODO 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego syna/córki przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku Plac Św. Michała 6  w celu  organizacji 

Konkursu fotograficznego pt. ”Moja mama”. Dane obejmują moje imię, nazwisko, 

adres do korespondencji, wiek, numer telefonu. Jestem świadomy/świadoma, że 

podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę 

wycofać w dowolnym momencie. 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w 

Sanoku z siedzibą :   Pl. Świętego Michała 6 38-500 Sanok 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo 

pod adresem:    iod-mdksanok@wp.pl ; 

3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 

i obsługi uczestników Konkursu fotograficznego pt. ”Moja mama”.               

(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku lub do czasu cofnięcia zgody. 

Metryczka uczestnika konkursu fotograficznego MDK -Sanok 

1. Imię i nazwisko:.......................................................................................... 

2. Klasa: .......................... 

3. Szkoła: ........................................................................................................ 

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….. 

5. Tytuł Pracy: ……………………………………………………………………………….. 

6. Technika: ……………………………………………………………………………………. 

7. Opiekun:  ................................................................................................... 

8. Zapoznałam/em się z Klauzurą RODO 

Miejscowość, data                                                      podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

mailto:iod-mdksanok@wp.pl


4.  Dane osobowe mogą być przekazywane współorganizatorom , patronom oraz 

partnerom wydarzenia. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku 

dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;  

6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na 

przetwarzanie danych. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak 

ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

 

 


