
I GOŁDAPSKIE BIENNALE FOTOGRAFII

REGULAMIN

1.W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac, maks. 6 prac             
w zestawie.
2.Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących bez ograniczenia 
wiekowego.
3.Jeden autor może nadesłać do 6 zestawów. 
4.Tematyka prac jest dowolna. Najważniejsza jest oryginalność zestawu jako 
całości. Format zestawu /cyklu prac/ nie powinien przekraczać 70x100 cm.
Należy dostarczyć odręcznie wykonany plan rozmieszczenia fotografii na 
formacie B1 /70x100cm/,umieszczony na kartce A4.
5.Prace /w JPG lub TIFF/na płycie CD razem z kartą zgłoszenia, planem 
rozmieszczenia prac oraz z podpisanymi: 
 oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
 zgodą na przetwarzanie danych
 zgodą na wykorzystanie wizerunku                                                     

należy dostarczyć do sekretariatu Domu Kultury lub przesyłać na adres:
DOM KULTURY W GOŁDAPI
ul. KRÓTKA 2, 19-500 GOŁDAP
z dopiskiem: I GOŁDAPSKIE BIENNALE FOTOGRAFII
6.Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania          
i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
7.Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.



8.Jury ma prawo do innego podziału nagród.
9.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących 
organizatorów i Uczestników konkursu.

Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dom
Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@egoldap.pl)
3) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 
Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
4) Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
5) Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 
(imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych
Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
6) Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą 
przetwarzane i używane w celach promocyjno - marketingowych przy zachowaniu zasad 
obowiązującego prawa.
7) Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
8) Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Konkursie powinny
dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku dziecka.
9) Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym mediom,  
z zastrzeżeniem ust. 6.
10) Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora 
danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
11) Od laureatów Konkursu Organizator pobierał będzie dodatkowe dane osobowe, tj.: identyfikator
podatkowy (NIP lub PESEL), datę urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, nr 
konta bankowego (o ile nagroda pieniężna ma zostać przekazana przelewem bankowym).
12) Dodatkowe dane osobowe pobierane od laureatów będą przetwarzane przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dopełnienia obowiązków podatkowych.
13) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
14) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15) Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:
a) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach na
rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,
b) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, 
dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich,
praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby
którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
16) W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku
osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn              
i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
17) Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu              
(z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).



TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 17 listopada 2018 r.
Posiedzenie Jury do 5 grudnia 2018 r.
Ekspozycja wystawy 8 grudnia 2018 r.

NAGRODY:
I NAGRODA – 800 zł
II NAGRODA – 600 zł
III NAGRODA – 400 zł
I WYRÓŻNIENIE – 100 zł
II WYRÓŻNIENIE – 100 zł

ORGANIZATORZY:
DOM KULTURY W GOŁDAPI
PRACOWNIA FOTOGRAFII „GNIAZDO”

KURATOR KONKURSU:
JAROSŁAW JASIŃSKI
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Jarosław Jasiński
w dni powszednie od godz. 14.00 pod nr tel. 87 615 08 03



I GOŁDAPSKIE BIENNALE FOTOGRAFII

Ochrona danych osobowych – zgody dla osób pełnoletnich

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.

  …………….………………………….
       data i czytelny podpis uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na udział w Konkursie  i na przetwarzanie moich danych osobowych w  zakresie i 
w celach podanych w Regulaminie Konkursu, w tym opublikowania imienia, nazwiska i informacji 
o laureatach Konkursu w mediach a w szczególności na stronach internetowych Organizatora. 
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Gołdapi. 
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w 
jakich zostały zebrane.

  …………….………………………….
       data i czytelny podpis uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1) Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 
2, 19-500 Gołdap, na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

2) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3) Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem 
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na 
potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych. 

4) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 
Internecie (w tym na stronach Domu Kultury, lokalnych mediów oraz portalach 
społecznościowych, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

5) Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w 
inny sposób moich dóbr osobistych.

  …………….………………………….
       data i czytelny podpis uczestnika



I GOŁDAPSKIE BIENNALE FOTOGRAFII

Ochrona danych osobowych – zgody dla osób małoletnich (poniżej 16 roku
życia)

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego 
dziecka.

  …………….………………………….
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie  i na przetwarzanie jego danych osobowych
w  zakresie i w celach podanych w Regulaminie Konkursu, w tym opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureatach Konkursu w mediach a w szczególności na stronach internetowych 
Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dom Kultury 
w Gołdapi. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji 
celów, w jakich zostały zebrane.

  …………….………………………….
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1) Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 
mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Gołdapi z siedzibą przy ul. Krótkiej 
2, 19-500 Gołdap, na potrzeby przeprowadzenia konkursu. 

2) Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3) Dla potrzeb konkursu wizerunek mojego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami 
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe 
z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych i promocyjnych. 

4) Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w 
Internecie (w tym na stronach Domu Kultury, lokalnych mediów oraz portalach 
społecznościowych, itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

5) Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie lud dla niego  
obraźliwej lub naruszać w inny sposób nasze dobra osobiste.

  …………….………………………….
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna






