
Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej PL), informujemy, że:
-administratorem danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Promocji Talentów 
przy MDK w Starachowicach, kontakt: sto_pro_tal_starachowice@o2.pl
-dane osobowe autorów prac będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 
wyłącznie w celu przeprowadzenia XII edycji konkursu po wyrażeniu zgody przez 
autora prac lub jego opiekuna w przypadku uczestnika niepełnoletniego.
-kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
sto_pro_tal_starachowice@o2.pl XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

„MAGIA POWIATU STARACHOWICKIEGO.

NATURA, KULTURA MATERIALNA, TRADYCJE”

Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w 

Starachowicach,

  Park Kultury w Starachowicach.

Współfinansowanie:

Konkurs jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach.

Cele konkursu:

 artystyczna dokumentacja uroku powiatu starachowickiego,

 promocja powiatu starachowickiego,

 włączenie do działań artystycznych właścicieli ośrodków wypoczynkowych i

turystów.



Warunki konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Fotografie mogą być wykonywane dowolną techniką.
3. Prace  należy  dostarczyć  do  Organizatora  w  formie  drukowanej  oraz

dodatkowo w formie elektronicznej. 
4. Każdy uczestnik może nadesłać do 6 prac. Cykl fotografii traktowany jako

jedna całość winien być wyraźnie zaznaczony w karcie uczestnictwa.
5. Minimalny  format  nadsyłanych  fotografii  w  formie  drukowanej  wynosi

21x30 cm. Prac konkursowych nie należy oprawiać ani podklejać.
6. Każda  praca  drukowana  musi  być  opisana  na  odwrocie  wybranym przez

autora GODŁEM i tytułem pracy. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę
opisaną godłem wraz z podpisaną kartą uczestnictwa wg podanego wzoru.

7. Prace drukowane wraz z kartą uczestnictwa należy nadesłać lub dostarczyć w
sztywnych opakowaniach w terminie do 6 listopada 2020 roku na adres:

Park Kultury w Starachowicach 
ul. Radomska 21

27 -200 Starachowice

Kartę  uczestnictwa  i  regulamin  można  pobrać  w  sekretariacie  Parku  
Kultury lub ze strony internetowej parkkultury.starachowice.eu

8. Dozwolone formaty plików prac w formie elektronicznej to jpg oraz png, o
szerokości dłuższego boku minimum 2000px i rozdzielczości 300dpi. Nazwa
plików powinna zawierać godło autora i numer zdjęcia zgodny z wpisem w
karcie zgłoszeniowej (np. kratka112_nr1.jpg)

9. Prace w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
fotopracowniamdk@o2.pl wpisując  w tytule  wiadomości:  „Magia  powiatu
starachowickiego – godło”.

10. Nadesłanie  prac  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  uznaniem  warunków
niniejszego regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych za zajęcie I,  II,  III miejsca

oraz  „nagrody  specjalnej  dla  młodego  fotografika”,  którą  nagrodzona
zostanie najlepsza praca uczestnika w wieku do lat 18. Jury zastrzega sobie
prawo do innego rozdysponowania nagród. 

3. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Zastrzeżenia: 
4. Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  uszkodzenie  fotografii  w

czasie przesyłki.
5. Jury ma prawo do wyboru jednej lub kilku fotografii z zestawu.
6. Jury będzie oceniało jedynie prace w formie drukowanej.  Prace przesłane

tylko w formie elektronicznej nie będą kwalifikować się do konkursu.
7. Decyzja jury jest nieodwołalna.
8. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystania

fotografii w celach reklamowych i promocyjnych konkursu oraz miasta i
powiatu starachowickiego. Organizatorzy zobowiązują się jednocześnie
do niewykorzystywania zdjęć w celach komercyjnych.

9. Fotografie w formie drukowanej z chwilą nadesłania przechodzą na własność
organizatorów.

10. Ewentualne  niejasności  dotyczące  regulaminu  rozstrzygać  będzie
Organizator przed podjęciem decyzji przez Jury.

11. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  wyboru  zdjęć  prezentowanych  na
wystawie pokonkursowej.

12. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie.
Każdy uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie
na warunkach określonych w Regulaminie  potwierdza,  że  zapoznał  się  z
treścią Regulaminu i go akceptuje.

Terminarz konkursu:
1. Nadsyłanie prac do 06.11.2020r.
2. Ocena prac przez jury do 13.11.2020r.
3. Wernisaż wystawy pokonkursowej oraz/lub wernisaż on-line 19.11.2020r.
4. Wystawa pokonkursowa oraz/lub wystawa on-line od 19.11.2020r

mailto:fotopracowniamdk@o2.pl

