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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO – „Na pomoc wiośnie” 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

 

Organizatorem Konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - Wiejski Dom Kultury w Chełmsku 

Śląskim. 

 

§ 2 CEL KONKURSU 

 

Celem Konkursu „Na pomoc wiośnie” jest rozwój wyobraźni, kreatywności, poczucia estetyki oraz 

umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu.  

 

§ 3 TEMATYKA KONKURSU 

 

Tematem Konkursu jest dorysowanie charakterystycznych cech wiosny (np. pąków, kwiatów, liści, 

zieleni) na pleksie, szkle lub folii oraz naniesienie powstałego obrazu na żywy widok, następnie 

wykonanie estetycznego zdjęcia. 

 

§ 4 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1.  Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.  

2.  Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3.  Konkurs organizowany jest bez ograniczeń wiekowych. 

 

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest terminowe przesłanie w formie elektronicznej zdjęcia  

pracy wykonanej samodzielnie wraz z wymaganym załącznikiem. 

  

§ 6 WYMOGI KONKURSOWE 

1. Zdjęcia  nadesłane w Konkursie muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej 

niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach. Nadesłanie prac na Konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.  

2. Zdjęcie lub skan wypełnionej i czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia – Załącznik nr 1 do 

Regulaminu wraz z pracą konkursową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 
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 26 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: wiejskidomkulturychelmsko@gmail.com lub w 

wiadomości prywatnej na stronie  https://www.facebook.com/wdkchelmsko. W temacie 

wiadomości e-mail należy zamieścić:  „Na pomoc wiośnie”. 

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na 

Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim do wykorzystania zdjęcia do publikacji w 

Internecie. 

4. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami etyki, 

zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, 

niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych 

osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, zawierającą wulgaryzmy.  

5. Prace plastyczne przysłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy 

wyłanianiu laureatów.  

6. Prace niespełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.  

 

§ 7 ZWYCIĘZCY KONKURSU 

 

1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni 4 laureatów.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody Grand Prix. 

3. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości zwrotnej, a ich prace zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Wiejskiego Domu Kultury pod adresem: 

http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-chelmsko-sl/21 i 

https://www.facebook.com/wdkchelmsko  27 kwietnia 2021 r.  

 

§ 8 NAGRODY 

 

1. Spełnienie warunków niniejszego Regulaminu jest niezbędne do przyznania nagrody.  

2. Nagrodami w Konkursie są  upominki rzeczowe dla laureatów. 

3. Nagrodzone prace będą publikowane na stronach Wiejskiego Domu Kultury w Chełmsku 

Śląskim. 

4.  Nagrody zostaną przekazane laureatom w dogodnym terminie uzgodnionym indywidualnie.  

5.  Nagrody nie podlegają wymianie.                                              

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYRAŻANIE ZGODY 

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) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z 
siedzibą w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a, tel. 75 74 11 369, e-mail 
kontakt@kultura.lubawka.eu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury możliwy jest 
pod numerem tel. 75 74 11 369 wew. 21, lub adresem e-mail 
trela.karolina@kultura.lubawka.eu. 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych.  

mailto:wiejskidomkulturychelmsko@gmail.com
https://www.facebook.com/wdkchelmsko
http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-chelmsko-sl/21
https://www.facebook.com/wdkchelmsko
mailto:kontakt@kultura.lubawka.eu
mailto:trela.karolina@kultura.lubawka.eu
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4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku.  
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
 

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Wiejskiego 

Domu Kultury w Chełmsku Śląskim pod adresem: http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-

chelmsko-sl/21  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z 

ważnych przyczyn.  

3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 

http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-chelmsko-sl/21
http://kultura.lubawka.eu/news/wdk-chelmsko-sl/21

