Regulamin

„Portret ...”
Fotograficzny Turniej Szkół

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Fotograficznego Turnieju Szkół jest Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49
„Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, 31–704 Kraków, tel. 12 645 24 17 (Dział Imprez),
mail: imprezy@mdkfort49.krakow.pl
2. Projekt finansowany jest przez Radę Dzielnicy XVII Miasta Krakowa – Wzgórza
Krzesławickie.
3. Do

uczestnictwa

w

Fotograficznym

Turnieju

pragniemy

zachęcić

wszystkich

fotografujących uczniów Szkół Podstawowych (klas V, VI, VII) z terenu Dzielnicy XVII
Miasta Krakowa - Wzgórza Krzesławickie.

§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Tematem Fotograficznego Turnieju Szkół jest „Portret ... ”.
2. Zadaniem uczestników Turnieju będzie stworzenie portretu wg zasad poznanych na
warsztatach.
3. Warsztaty pozwolą przybliżyć uczestnikom temat konkursu. Udział w warsztatach jest
warunkiem bezwzględnym do wzięcia udziału w konkursie.
4. Warsztaty odbędą się w MDK, os. Na Stoku 27b. Przewidujemy także możliwość
przeprowadzenia warsztatów online dla zrekrutowanej grupy młodzieży.
5. Terminarz:
do dn. 12 kwietnia 2021 — zapisy na warsztaty;
w dniach 19-20 kwietnia 2021 — warsztaty dla zrekrutowanej młodzieży
Terminy i godziny do uzgodnienia z Działem Imprez MDK.
od dn. 25 kwietnia 2021 r. — nadsyłanie prac fotograficznych;
w dn. 7 maja 2021 — rozstrzygnięcie turnieju, wręczenie nagród.
6. Zapraszamy reprezentację 4-osobową z każdej Szkoły Podstawowej z terenu Dzielnicy
XVII Miasta Krakowa – Wzgórza Krzesławickie.

7. Zgłoszenie ucznia do konkursu można dokonać pocztą elektroniczną na adres:
imprezy@mdkfort49.krakow.pl.
8. Na warsztatach każdy z uczestników otrzyma techniczne wskazówki na najciekawszą
fotograficzną interpretację tematu. Warsztaty będą dotyczyć portretu.
9. Do Turnieju Uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
10. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, z pominięciem ingerencji w zdjęcie.
11. Uczestnicy przesyłają prace (czarno-białe lub kolorowe) zapisane formacie JPG. Zdjęcie
nie może przekraczać 1 MB rozdzielczość i minimum 250 dpi.
12. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi być identyfikowalne i zostać opisane w pliku
cyfrowym lub wiadomości e-mail wg wzoru: imię i nazwisko autora; tytuł zdjęcia; data
i miejsce wykonania zdjęcia; krótki opis zdjęcia.
13. Fotografię wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać wyłącznie drogą
elektroniczną na adres e-mail: portret@mdkfort49.krakow.pl
14. Prace przesłane na Turniej będą prezentowane w MDK podczas interaktywnej wystawy
fotografii.
15. Organizator zastrzega prawo publikowania/rozpowszechniania w celach promocyjnych
najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu.
16. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej MDK
(www.mdkfort49.krakow.pl)
17. Dla uczestników przewidziano nagrody i dyplomy.
18. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3. Prawa autorskie i inne
1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych
prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

– w zakresie utrwalania

i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
– wprowadzanie do obrotu; – w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż
określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych

osób

trzecich,

a

także

ogólnie

przyjętych

norm

obyczajowych

– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób
uprawnionych.
3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez
Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjnoedukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych.
Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku
niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na
udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe
lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części
w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją
drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
5. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na
rozpowszechnienie ich wizerunku.

§ 4. Zasady przyznawania nagród
1. Organizator Turnieju powoła Komisję, która wyłoni laureatów.
2. Każda fotografia zgłoszona do konkursu będzie oceniana indywidualnie.
3. W

skład Komisji wejdą

przedstawiciele Krakowskiego Klubu Fotograficznego oraz

Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”, którzy ocenią: zgodność tematu
fotografii z tematyką Turnieju, oryginalne podejście do podjętej tematyki, wartość
artystyczną fotografii.
4. Przyznane zostaną nagrody dla dziesięciu osób wyróżnionych w Turnieju.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień

w Konkursie.
6. O wynikach Konkursu uczestnicy poinformowani zostaną drogą mailową.
7. Nagrody będzie można odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w MDK Fort 49
„Krzesławice”.
8. W związku z pandemią SARS-CoV-2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany
terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz formy wręczenia nagród.
§ 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27b, 31–704 Kraków, tel.
12 645 24 17, mail: imprezy@mdkfort49.krakow.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
inspektor6@mjo.krakow.pl
2. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju,
a także w działalności edukacyjnej MDK Fort 49 „Krzesławice”.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 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 zwanego dalej
RODO w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe.
4. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą
być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych
z otrzymywaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagród.
4. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu.
5. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych
uczestników w konkursie, na stronie internetowej MDK, Rady Dzielnicy XVII Miasta
Krakowa – Wzgórza Krzesławickie oraz Głosie Tygodniku Nowohuckim
6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983
roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
przez czas określony w tych przepisach.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Turnieju oraz osób
wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.

Załącznik do Regulaminu
Fotograficznego Turnieju Szkół
„Portret ...”

Formularz zgłoszeniowy do Fotograficznego Turnieju Szkół
„Portret ...”
DANE KONTAKTOWE:
1. Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................
2. Wiek ...........................................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania ................................................................................................................
4. Numery telefonów lub adres e-mail ..........................................................................................
5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ............................................................................
6. Nazwa Szkoły/ Placówki ...........................................................................................................
ZGODY I OŚWIADCZENIA:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Fotograficznym Turnieju Szkół
organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie w 2021
roku, os. Na Stoku 27b, 31 – 704 Kraków.
Oświadczam, że fotografia nadesłana na konkurs „Portret” jest autorstwa mojego dziecka.
Oświadczam, że posiadam pełne prawa do zgłoszonego zdjęcia i posiadam zgodę osób
portretowanych na publikowanie ich wizerunku.
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody *(skreśl niepotrzebne) na wykorzystanie wizerunku
mojego dziecka zarejestrowanego podczas udziału w Turnieju, w tym w trakcie odbywania
warsztatów (w formie zdjęć) na stronie MDK i Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
i w Głosie Tygodniku Nowohuckim.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Turnieju i akceptuję go.

…..................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

