Regulamin Konkursu Fotograficznego

MIGAWKA 2018
Organizator: Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, którzy nie ukończyli 21 lat i nie zajmują się
fotografią zawodowo.
2. Osoby niepełnoletnie dołączają do prac pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział
w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w
Konkursie oświadczenie o akceptacji Regulaminu konkursu.
3. Konkurs obejmuje cztery kategorie:
− Portret
− Ruch
− Miasto nocą
− Jednostka w tłumie.
Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych, tj.:
- szkoły podstawowe i oddziały gimnazjalne,
- szkoły ponadpodstawowe.
4. Uczestnik ma prawo nadesłania 4 zdjęć w danej kategorii albo wyraźnie oznaczonego
zestawu zdjęć, który traktowany będzie jako jedna praca.
5. Każde zdjęcie powinno być opisane z tyłu. Opis powinien zawierać imię, nazwisko oraz
nazwę kategorii. W przypadku zestawów na odwrocie należy opisać kolejność prac w
zestawie.
6. Format zdjęcia. Dłuższa krawędź nie może być dłuższa niż 30 cm i krótsza niż 15 cm, za
wyjątkiem, w którym większe odchylenia związane są z koncepcją autora. Prace nie mogą
być podklejone lub oprawione.
7. Do nadesłanych prac musi zostać dodana płyta cd-dvd ze zdjęciami w postaci plików w
możliwie jak najwyższej jakości.
8. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach polegających
na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i balansie koloru. Zdjęcia nie spełniające
wymagań konkursowych zostaną odrzucone.
9. Organizator powołuje jury, które zdecyduje o:
1

a. zakwalifikowaniu prac do konkursu,
b. zakwalifikowaniu fotografii na wystawę,
c. przyznaniu nagród; w każdej kategorii będą przyznawane trzy nagrody ( 1,2,3
miejsce).
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10. W konkursie mogą brać udział prace, które zostały zgłoszone w innych konkursach,
jednak nie mogą to być prace wyróżnione lub nagrodzone. Wysyłając na konkurs pracę,
zgłoszoną wcześniej w innym konkursie, należy wziąć pod uwagę fakt, że prace te nie mogą
być własnością organizatora innego konkursu. Na konkurs mogą być przesyłane tylko takie
prace, do których zgłaszający posiadają pełne i nieograniczone prawa autorskie.
11. Nadesłanie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora
Konkursu o tym, iż praca nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności
rozpowszechnienie pracy nie spowoduje naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób
przedstawianych na przesłanych na konkurs pracach, gdyż spełniają one wymogi określone w
artykule 81. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych .
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 81.:
1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku
wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną
zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z
pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych,
społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie,
krajobraz, publiczna impreza.)
12. W razie wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu z roszczeniami w związku z
naruszeniem w wyniku publikacji prac konkursowych praw osób trzecich, Organizatorowi
Konkursu przysługuje roszczenie zwrotne względem uczestnika Konkursu, który nadesłał
prace naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
13. Opisane prace powinny być włożone do jednej koperty i złożone w Urzędzie Miejskim w
Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 1, I piętro, pokój 52, nr tel. 33/497 14 60) z dopiskiem
„MIGAWKA 2018” (lub wysłane pocztą).
14.W kopercie oprócz opisanych zdjęć musi znajdować się karta zgłoszenia wg wzoru
dołączonego do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o akceptacji Regulaminu
Konkursu Migawka 2018 i zgoda opiekunów prawnych na udział w konkursie w przypadku
osób niepełnoletnich. Prace bez kompletnie wypełnionej i podpisanej przez uczestnika karty
oraz oświadczeń, nie będą przyjęte na konkurs.
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15. Prace można nadsyłać w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do dnia 21 maja 2018 r.
Decyduje data stempla pocztowego lub osobistego złożenia w Urzędzie.
16.Wyniki konkursu zostaną uzgodnione podczas zebrania jury w składzie:
− Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej,
− Inez Baturo – Fotograf,
− Joanna Chudy - Fotograf,
− Alicja Jakimów – Fotograf, grafik,
− Nikodem Ankudowicz – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta,
− Julia Paluch – Delegatka Młodzieżowej Rady Miasta.
17. Nagrodą w każdej kategorii jest Statuetka „Szklany Statyw”. Laureaci otrzymują także
nagrody ufundowane przez Młodzieżową Radę Miasta.
18. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza w dniu
14 czerwca 2018r.
19. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora tych zdjęć
na ich wykorzystanie w n/w celach w okresie 3 lat od dnia ich zgłoszenia do Konkursu, na
następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo kopiami – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo kopii.
21. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na Konkurs i jest uprawniony do dysponowania
nadesłanymi na konkurs fotografiami, a w szczególności jest uprawniony do ich publikowania
w środkach masowego przekazu, w ramach działalności Młodzieżowej Rady Miasta, przez
okres 3 lat od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
22. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest
równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji
niniejszego Regulaminu, zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz
zgody na wykorzystanie zgłoszonych zdjęć przez Organizatora, na zasadach określonych w
Regulaminie.
23. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska,
nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz informacji o przyznanej mu nagrodzie, w
szczególności w następujących publikatorach - na stronach internetowych Facebook, na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w „Magazynie Ratuszowym”, w innych środkach
masowego przekazu.
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24. 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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem danych zawartych w przekazanych przez Panią/Pana* dokumentach
konkursu MIGAWKA 2018 jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą w BielskuBiałej, Plac Ratuszowy 1,
2) Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu MIGAWKA 2018
3) zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana* udostępnione dobrowolnie. Dane te
nie będą udostępniane innym podmiotom,
4) przekazane w dokumentach dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez
okres trwania konkursu MIGAWKA 2018,
5) w okresie prowadzonego konkursu MIGAWKA 2018 posiada Pani/Pan* prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie ul. Stawki 2,
6) informuję Panią/Pana* o przysługującym prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) przekazanie danych osobowych przez uczestnika wskazanych w karcie zgłoszenia jest
dobrowolne, lecz stanowi warunek dla wzięcia udziału w Konkursie,
8) informuję Panią/Pana*, że przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji
zautomatyzowanego przetwarzania , w tym profilowania.
25. Jury przyznaje Nagrodę Specjalną im. Andrzeja Baturo dla najlepszej pracy zgłoszonej do
Konkursu.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
MIGAWKA 2018
UWAGA! Kartę zgłoszenia należy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami.
1. Dane uczestnika
Imię i nazwisko
Rok urodzenia
Nr telefonu
Adres email
Szkoła
2. Zgłoszone prace
Prosimy postawić znak X w okienkach przy kategoriach złożonych prac oraz wpisanie ich tytułów.
Takie same tytuły muszą zostać wpisane na odwrocie zdjęć.

Portret
Tytuł 1:
Tytuł 2:
Tytuł 3:
Tytuł 4:
Ruch
Tytuł 1:
Tytuł 2:
Tytuł 3:
Tytuł 4:
Jednostka w tłumie
Tytuł 1:
Tytuł 2:
Tytuł 3:
Tytuł 4:
Miasto nocą
Tytuł 1:
Tytuł 2:
Tytuł 3:
Tytuł 4:

5

3. Oświadczenie
Ja, niżej podpisany .......................................................................................... oświadczam, że:
1. Akceptuję, postanowienia Regulaminu Konkursu
Młodzieżową Radę Miasta Bielska-Białej.

MIGAWKA 2018, organizowanego przez

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) 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 dnia 4 maja 2016 r.),
ja niżej podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, w zakresie zawartym w
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu
MIGAWKA 2018.
3. Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych.
4. Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonych zdjęć przez Organizatora, na zasadach określonych
w Regulaminie.
5. Potwierdzam, że jestem autorem dołączonych zdjęć oraz posiadam co do nich pełnię praw
autorskich.
*niepotrzebne skreślić
.........................................................................................................

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika konkursu
.........................................................................................................

Miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu:
UWAGA! Dotyczy tylko osób niepełnoletnich.

4. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na udział podopiecznego w
Konkursie fotograficznym MIGAWKA 2018
UWAGA! Dotyczy tylko osób niepełnoletnich.
Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu)
………………………………………………………………………, którego jestem rodzicem lub prawnym opiekunem, w
Konkursie Fotograficznym MIGAWKA 2018 organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta BielskaBiałej.

………………………………………….

………………………………………….

(podpis)

(miejscowość, data)
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