
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Wianki na głowie Poniatowianki” 

Poniato-wianki 2021 

 

§ 1 Cel konkursu  

Celem Konkursu jest:  

1. Popularyzacja tradycji wicia wianków przez młode dziewczyny. 

2. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz 

indywidualnych zdolności twórczych.  

3. Propagowanie aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu w plenerze.  

4. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.  

5. Inspirowanie innych do działań artystycznych  

§ 2 Organizator Konkursu  

1.Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 

ul. Fabryczna  1.  

§ 3. Założenia organizacyjne  

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Poniatowa. 

2. Technika wykonania prac: fotografia (zdjęcia można wykonać smartfonem, aparatem cyfrowym 

lub analogowym, tabletem).  

3. Wymagania konkursowe dotyczące zdjęć zgłaszanych do konkursu: 

- fotografie przedstawiające  małe dziewczynki, dziewczyny oraz kobiety w wianku wykonanym 

z żywych kwiatów na głowie 

- zdjęcie portretowe (tylko głowa, szyja, ramiona a nie cała sylwetka) 

4. Przesłane zdjęcia konkursowe mają być w formacie JPG (w kolorze), rozdzielczość nie może być 

mniejsza niż 300 dpi (lub 3508x4961px), - w razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o 

konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.  

5. Zgłoszenie prac konkursowych:  

• termin składania/wysyłania prac 23.06.2021r.  



• zdjęcie konkursowe należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mail organizatora: 

biuro@ckpit.poniatowa.pl z dopiskiem w temacie e-mail - Konkurs fotograficzny 

„Wianki na głowie Poniatowianki” wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia do 

konkursu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (kartę należy wydrukować 

wypełnić i zeskanować, dopuszczalna jest forma sfotografowania wypełnionej karty w 

sposób czytelny),  

• przesłane pliki JPG (zdjęcia konkursowe) prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem, datą i 

miejscem wykonania fotografii,  

• zgłoszenia do konkursu mogą się odbyć również w sposób tradycyjny w siedzibie 

organizatora – uczestnik biorący udział w konkursie swoje prace (zdjęcia) konkursowe 

przynosi nagrane na płycie (zdjęcia opisane imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem 

wykonania zdjęć) wraz z wypełnioną karta zgłoszenia, odpowiednio zabezpieczonymi. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.  

8. Uczestnicy Konkursu poprzez zgłoszenie do konkursu wyrażają zgodę na publiczne 

wykorzystywanie wizerunku oraz danych osobowych Uczestnika do celów 

marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Organizator ma 

prawo do nieograniczonego w czasie zarządzania wykonanymi pracami Uczestnika–ma 

prawo do jego powielania, upowszechniania, udostępniania w ramach swojej działalności. 

9. Uczestnicy Konkursu, poprzez zgłoszenie do konkursu oświadczają, że zapoznali się z 

klauzulą informacyjną dotyczącą RODO załączoną do regulaminu konkursu. 

10. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację 

warunków niniejszego regulaminu.  

11. Załączniki do niniejszego regulaminu są dostępne do pobrania na stronie internetowej 

organizatora. 

12. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 § 4. Ocena prac konkursowych  

1. Konkurs jest jednoetapowy.  

2. Komisja Konkursowa powołana jest przez Organizatora Konkursu.  

3. Komisja Konkursowa wyłaniając laureatów będzie brała pod uwagę wartość artystyczną, 

jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.  

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

 



§ 5 Ogłoszenie wyników  Konkursu  

1. Finał konkursu, ogłoszenie wyników i wystawa konkursowa nastąpi 26.06.2021r. podczas 

imprezy Poniato-wianki. 

2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatora.  

 

§ 6. Nagrody  

1. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy Poniato-wianki 26.06.2021r.  w parku 

miejskim.  

 

  



Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, że:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Kawałek – dyrektor Centrum 

Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, NIP: 717-12-

39- 616.  

2.  Z administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 500054451 oraz pisząc na 

adres email: biuro@ckpit.poniatowa.pl  

3.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

poprzez adres e-mail: kingamilczarek@bodo24.pl  

4.  AD przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będącego 

jednocześnie rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.  

5.  Administrator przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu i na potrzeby związane z 

udziałem dziecka w Konkursie Fotograficznym dla dzieci i młodzieży „Poniatowa wiosną”oraz 

promocji tego wydarzenia i związanych z nim działań CKPiT.  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Osoba, 

której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania 

danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym dla dzieci i 

młodzieży „Poniatowa wiosną” w CKPiT w Poniatowej.  

7. Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym odbiorcom.  

8. Administrator pozyskał dane osobowe od opiekuna prawnego dziecka.  

9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tj. do 

czasu zakończenia działań promocyjnych z nimi związanych, zaś w przypadku udzielenia 

zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony. Dane 

przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa 

żądanie.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo:  

- dostępu do swoich danych osobowych, 

 - sprostowania swoich danych osobowych,  

- do żądania usunięcia swoich danych osobowych,  

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

- sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  

- żądać przeniesienia swoich danych osobowych,  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

mailto:biuro@ckpit.poniatowa.pl

