
                                     II POWIATOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNY„PATRZ!”

                         REGULAMIN

ORGANIZATOR KONKURSU:

Goleniowski Dom Kultury
Powiat Goleniowski

Patronat medialny:

Superportal24
Dziennik Goleniowski

CELE KONKURSU:

a) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców Powiatu Goleniowskiego,
b) prezentacja i promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej,
c) zdiagnozowanie środowiska i odkrycie pasjonatów fotografii Powiecie Goleniowskim.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii na jeden z poniższych tematów:

1. Podróż w Czasie

To jedna z najmocniejszych fotograficznych magii - nie można wkroczyć dwa razy do tej samej rzeki, ale czy z
fotografią jest podobnie?

2. Widzę Ciebie

Człowiek i jego obraz, czyli wszelkie przygody portretu fotograficznego.

3. Widzialne Historie

Czasem jedna fotografia to za mało do dobrej opowieści - cykle, serie, dyptyki, tryptyki.

* W skład cyklu może wchodzić od 2 do 7 fotografii.

4. Co powiecie o powiecie?

Fotografia  opowiadająca  o  urokach  powiatu  goleniowskiego:  walory  historyczne,  krajobrazowe  lub
kulturowe regionu.

Nagrodzona w tej kategorii fotografia zostanie umieszczona w kalendarzu na rok 2023 wydawanym przez
Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

*Zdjęcie musi być wykonane na terenie Powiatu Goleniowskiego. W karcie zgłoszenia należy podać miejsce
wykonania fotografii.



WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs jest skierowany do wszystkich pełnoletnich pasjonatów fotografii, zarówno
profesjonalistów, jak i amatorów – mieszkańców Powiatu Goleniowskiego.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie Jury, a także 
członkowie ich najbliższych rodzin.

Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 5 prac.
*W kategorii "Widzialne Historie" cykl lub seria zdjęć liczona jest jako jedna praca. 

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pikseli. 
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

Obróbka fotografii przesłanych do Konkursu może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających m.in. na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji
koloru, wypalaniu, kadrowaniu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. 
Fotografia niespełniająca wymogów Konkursu nie zostanie dopuszczona do Konkursu. O tym, że praca 
narusza powyższe zasady decyduje ocena Jury.

NADSYŁANIE PRAC: 11.08.2022 r. - 11.09. 2022 r.

Zdjęcia należy przesłać na e-mail: konkurs@gdk.goleniow.pl.

W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, tytuły 
zdjęć wraz z numeracją zgodną z kartą zgłoszenia.
W załączniku maila należy przesłać czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (skan, zdjęcie) – 
załącznik do regulaminu. Kartę zgłoszenia można również dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 
11.09.2022 r.

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że fotografie zostały wykonane osobiście 
przez zgłaszającego.

Zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach.

Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw 
osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

Prace niezgodne z niniejszym regulaminem oraz nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Laureatów
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, 
mediach i Internecie.

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo
licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych
konkursu, w czasopismach i portalach, w mediach związanych z konkursem przez patronat
prasowy oraz na stronach internetowych www.gdk.goleniow.pl i na potrzeby realizacji i
promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką oraz wystawy fotograficznej
prezentujących nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy zdjęcia.

Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym
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regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych.

NAGRODY

1. Podróż w Czasie,  Widzę Ciebie,  Widzialne Historie.

Jury wybierze i nagrodzi dziewięć najlepszych prac konkursowych .
Nagrodą dla Laureatów jest zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych oraz nagroda rzeczowa.    

Relacja z warsztatów dla Laureatów w poprzedniej edycji konkursu:
https://goleniow.naszemiasto.pl/opowiesc-o-czlowieku-warsztaty-dla-amatorow-fotografii-z/ar/c13-
8740243?fbclid=IwAR0SG0ka-2YvS7LM0zopqNaMkIbaPYj5BNydn7EK-ge6XIF6NgWcx5fQZbI

Nagrodzone fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

2.  Co powiecie o powiecie?

Nagrodzona  fotografia  zostanie  umieszczona  w  kalendarzu  na  rok  2023  wydawanym  przez  Starostwo
Powiatowe w Goleniowie. Autor otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Powiat Goleniowski.

Nagrodą dla Laureata jest również zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych.   

Relacja z warsztatów dla Laureatów w poprzedniej edycji konkursu:
https://goleniow.naszemiasto.pl/opowiesc-o-czlowieku-warsztaty-dla-amatorow-fotografii-z/ar/c13-
8740243?fbclid=IwAR0SG0ka-2YvS7LM0zopqNaMkIbaPYj5BNydn7EK-ge6XIF6NgWcx5fQZbI

Warunkiem publikacji pracy w kalendarzu będzie wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie praw 
autorskich na mocy umowy pomiędzy Autorem i Powiatem Goleniowskim.

Nagrodzona fotografia zostanie zaprezentowana na wystawie pokonkursowej.

WYRÓŻNIENIA

Jury przyzna w konkursie 8 wyróżnień.  

Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Goleniowie.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni terminie otwarcia wystawy i uroczystości wręczenia nagród 
oraz warsztatów telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

JURY

Nadesłane prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.
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Skład Jury:  Paweł Kula, Piotr Nykowski, Marta Suszyńska, Adrian Pawłowski.  

Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia obrad Jury w formie online.

Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku
naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw autorskich przez Laureata.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w
danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.

Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na stronie internetowej Organizatora:
www.gdk.goleniow.pl oraz na stronie Facebook Goleniowskiego Domu Kultury.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem danych osobowych jest Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100
Goleniów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 26 88, adresu e-mail:
gdk@goleniow.pl.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 608 442 652 lub za pomocą poczty
elektronicznej: bkaniuk@proinspektor.pl.
3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w Gminnym
konkursie fotograficznym „Patrz!”.
4. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy oraz jury konkursu. Nagrodzone i
zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, w mediach 
społecznościowych GDK, na portalu www.  superportal24.pl   oraz w prasie – Dziennik Goleniowski.
W związku publikacją wizerunku uczestników w serwisie należącym do organizacji z poza Unii Europejskiej 
(Facebook), administrator informuje, że organizacja ta przetwarza dane osobowe na zasadach określonych 
w jej polityce prywatności dostępnej pod adresem
https://www.facebook.com/about/privacy.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w punkcie 3 lub 
do odwołania zgody.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody w przypadku, w
którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie

Organizator: 

Goleniowski Dom Kultury, ul. S  łowackiego 1,  
72-100 Goleniów,
Kontakt: sekretariat@gdk.goleniow.pl tel. 91 418 26 88
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