Regulamin
Konkursu Fotograficznego

„Cztery pory roku
Krajobraz w obiektywie”

Termin nadsyłania prac:
Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle
ul. Jana Pawła II 8 A
38-200 Jasło
13 44659 25

do 30.11.2021 r.

Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Cztery pory roku. Krajobraz w obiektywie”.

Warunki konkursowe:
Autor zgłasza dwie fotografie - 1 fotografia na wybraną porę roku.
Zdjęcie musi byd wykonane osobiście przez uczestnika konkursu.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

Dozwolone są fotografie kolorowe. Format prac 15x21 cm.

Fundator nagród: Starostwo Powiatowe w Jaśle

Fotografie należy podpisad z tyłu imieniem i nazwiskiem autora wraz z informacją
na temat miejsca, gdzie zostało zrobione zdjęcie.

Temat: „Cztery pory roku. Krajobraz w obiektywie”.
Uczestnicy: Uczniowie klas VI -VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego.
Cele konkursu:





rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania fotografią,
popularyzowanie twórczości fotograficznej,
promowanie turystyki krajoznawczej z uwzględnieniem Beskidu
Niskiego,
uwrażliwienie na piękno przyrody.

Wywołane fotografie należy przesład lub dostarczyd do Młodzieżowego Domu
Kultury (ul. Jana Pawła II 8 A, 38 - 200 Jasło).
Należy także dodatkowo załączyd zdjęcia zapisane w wersji cyfrowej na płycie CD
lub DVD (w formacie JPG).
Uwagi koocowe:
Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez organizatora.
Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:



uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadpodstawowych

Tematyka konkursowa:
Krajobraz Beskidu Niskiego o wybranych porach roku. Ujęcie jednego terenu,
miejscowości, punktu widokowego, miejsca, parku, obiektu, miejsca pamięci
o wybranej porze roku.
Termin nadsyłania prac: do 30 listopada 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 grudnia 2021 r.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą
starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęd wynikłe
z winy poczty lub nadawcy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz
promocji zdjęd w celach propagowania idei konkursu.
Prace nie spełniające wymagao regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie
prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy
Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku. Krajobraz w
obiektywie”

Imię i nazwisko
uczestnika
Klasa
Szkoła
Telefon
kontaktowy

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika
Konkursu Fotograficznego

Cztery pory roku. Krajobraz w obiektywie
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle

*niepotrzebne skreślid
 Wyrażam zgodę

 Nie wyrażam zgody*

na publikację

danych osobowych mojego dziecka/moich danych osobowych
(imię, nazwisko, wiek, szkoła, uzyskana nagroda i wizerunek, praca konkursowa)
w materiałach informacyjnych dotyczących Konkursu, zamieszczanych w celu jego
promocji na stronie internetowej organizatora, fanpage’u organizatora,
w mediach lokalnych i innych podmiotów współpracujących z organizatorem.
* proszę zaznaczyd właściwe
………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs.
(podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika)
……………………………………….
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

Podpis uczestnika konkursu
W Młodzieżowym Domu Kultury z siedzibą w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A dane Twojego
dziecka/Twoje dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu Fotograficznego
„Cztery pory roku. Krajobraz w obiektywie”. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne ze względów organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest
konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a
informacji publikowanych nie planuje się usuwad.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie
www.mdkjaslo.pl w zakładce RODO.

