IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
,,JAROSŁAWSKI KUFEREK” - 2019
REGULAMIN

1. Organizator.
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego ,,Jarosławski KUFEREK” - 2019 jest Miejski
Ośrodek Kultury w Jarosławiu (Pracownia Fotografii i Filmu), Pl. A. Mickiewicza 6, tel. :16 621-44-34.
www.mok-jar.pl. https://kuferekmok.wixsite.com/konkurs

2.Patronat.
Burmistrz Miasta Jarosławia
3. Temat i cele Konkursu.
•

Tematem Konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka ( z ich różnorodnym
przeznaczeniem, dawniej i dzisiaj) ukazany przy pełnej dowolności interpretacyjnej.

•

Celem Konkursu jest nawiązanie do tradycji kupieckich miasta Jarosławia oraz propagowanie
sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie.
•

Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografowaniem.

•

KARTA ZGŁOSZENIA do tego konkursu musi być wydrukowana opisana i podpisana przez
autora fotografii znajduje się w punkcie „10” regulaminu. Kartę zgłoszenie przesyłamy wraz
fotografiami.

•

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do trzech prac fotograficznych w wersji wydruku
w obowiązującym formacie 30 X 40 lub 30 X 45 wraz z nośnikiem z zapisem cyfrowym
pozwalającym na prezentację na stronach internetowych i w materiałach promocyjnych Konkursu

•
•

i w katalogu.
Na odwrocie fotografia powinna zawierać opis: imię, nazwisko, miejscowość, tytuł/numer np.1,2,3.

5. Opłata
Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi: 10 zł od osoby.
Wpłaty należy dokonać na konto: PL 61 1240 2571 1111 0010 8808 9956 (PEKAO S.A.)

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W JAROSŁAWIU
37-500 Jarosław ul. Pl. Mickiewicza 6
Dopisek: Kuferek 19
6. Ocena prac.

•

•
•
•
•

Konkurs rozstrzygnie jury powołane przez organizatora, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną
i artystyczną, jakość i oryginalność zgłoszonych fotografii.
Fotografie nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za nieetyczne, niemoralne i obrażające
uczucia.
Fotografie, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie.
Oceniane będą fotografie indywidualne a nie zespołowe.
Zdjęcia, które naruszają prawa osób trzecich, prawo polskie będą odrzucone.
Jury przyzna:

•

Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

•

Główną Nagrodę wynoszącą 1000 złotych

7.Terminy
• Fotografie i wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na końcu tegoż regulaminu
należy dostarczyć do 19.07.2019 r. do godz. 10.00
(administracja MOK - parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00,
lub pocztą na adres Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, 37-500 Jarosław,
Pl Mickiewicza 6.
• Wyniki konkursu zostaną podane niezwłocznie po obradach jury na stronie internetowej: www.mokjar.pl i https://kuferekmok.wixsite.com/konkurs do 2.08.2019 r.
• Wręczenie Głównej Nagrody nastąpi w dniach 22-24.08.2019r. podczas Jarmarku
Jarosławskiego . Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o dniu i godzinie jej wręczenia.
•
Wystawa pokonkursowa w MOK Jarosław - Galeria PROJEKTOR SZTUKI
od 20.08.2019 r. do 08.09.2019 r.
• Katalog pokonkursowy do pobrania w PDF będzie dostępny na stronach www.mok-jar.pl
i https://kuferekmok.wixsite.com/konkurs.
• Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: krzysztofp@mok-jar.pl
lub tel. 16 300 00 25
8. Dodatkowe informacje.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu zgodnie z kalendarium w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
• Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia, zaginięcia prac w trakcie transportu,
przesyłki oraz podanie błędnych danych osobowych przekazanych przez uczestników konkursu.
(fotografie należy wysyłać w sztywnych opakowaniach).
• Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
•
•
•

Wszystkie fotografie pozostaną własnością organizatora konkursu z zachowaniem praw
autorskich
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Uczestnik konkursu oświadcza, że:
1) jest autorem prac zgłoszonych przez niego do Konkursu,
2) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanych prac konkursowych,
3) prace konkursowe zgłoszone przez niego do Konkursu, nie naruszają praw osób trzecich, w tym
autorskich praw osobistych i majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich,
4) dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach zgłoszonych przez
uczestnika do Konkursu, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób.

•
•

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do nadesłanych zdjęć.
Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
• Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach
i działaniach promocyjnych Organizatora zgodnych z celami Konkursu.
• Uczestnik Konkursu „ Jarosławski Kuferek”-2019 wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego
danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu i promocji Organizatora zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2014.1182) (dalej:
„Ustawa o ochronie danych osobowych”.
9. Osoby odpowiedzialne za konkurs ze strony Organizatora:
•

Krzysztof Peszko - krzysztofp@mok-jar.pl , tel 16 300 00 25.

•

Marzena Stęc - galeria.rynek6@interia.pl , tel 16 621 58-44

10. Karta zgłoszenia
KARTA ZGŁOSZENIA
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu
Pl. A. Mickiewicza 6, tel. : 16 621-44-34 ,
Karta zgłoszenia Konkurs Fotograficzny
„JAROSŁAWSKI KUFEREK” - 2019

Imię i nazwisko autora zdjęć

Nr zdjęcia
i tytuł

Adres
1.
E-mail
2.
Telefon
3.
•
•
•
•

•
•
•

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam, się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie – www.mok-jar.pl.
Lub https://kuferekmok.wixsite.com/konkurs i akceptuję jego postanowienia (złożenie zgłoszenia na
Konkurs Fotograficznego „JAROSŁAWSKI KUFEREK 2019” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu).
Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu Fotograficznego KUFEREK 2019 r.
oraz w celach promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997 r. (tj.
Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodnie z art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
922, ze zm.)
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 6, 37-500
Jarosław.
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań
określonych przepisami prawa, związanych z przeprowadzeniem Konkursu Fotograficznego „Jarosławski
Kuferek”- 2019 i działań promocyjnych zgodnych z celami Konkursu.
Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu w całości.
Data/miejscowość/ podpis...................................................

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO
Informuję, że:

•

administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Jarosławiu
przy ul. Pl. Mickiewicza 6 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
danych osobowych,

•

Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: IDO_MokJaroslaw@interia.eu

•

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Organizacji i przeprowadzenia konkursu „Jarosławskie koty 2019”
2) Informowania uczestników Konkursu o wynikach
3) Spełnienia wymogów regulaminowych Konkursu
4) Publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach
5) Promocji Konkursu

•
•

•

•

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie przepisów
art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania
Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych, a także poprzez marketing
bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu
również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania Pani/Pana danych ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych Osobowych do organu
nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot.
ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa
w konkursie niezbędne.

