Viii Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny:
Portret Z Kujawsko-Pomorskim Zabytkiem W Tle
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy bardzo serdecznie zaprasza do
udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym: Portret z kujawsko-pomorskim
zabytkiem w tle. Tematem konkursu są zabytki województwa kujawsko-pomorskiego. Na
fotografiach nadsyłanych na konkurs powinien być widoczny zabytkowy obiekt oraz
sportretowana na jego tle osoba, bądź grupa osób.
Tłem portretu może być zarówno olśniewający pałac, wiekowy kościół, skromna kapliczka,
monumentalny pomnik, pełen zieleni park, czy też zabytkowa fabryka. Charakter zdjęcia, jego
stylistyka zależy całkowicie od Państwa pomysłowości. Nasz konkurs może stać się sposobnością
do przywołania tych mniej rozpoznanych zabytków województwa, bądź zobaczenia dobrze
znanych nam obiektów i miejsc w nowym świetle, w innym niż dotychczas kontekście. Liczymy
na Państwa kreatywność!
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REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy,
plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs towarzyszy obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa, a jego tematem są zabytki
województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem Konkursu jest popularyzacja zabytków architektury województwa kujawskopomorskiego i zachęcenie amatorów fotografowania do odkrywania i utrwalania bogactwa
i walorów dziedzictwa kulturowego regionu przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności w
dziedzinie fotografii portretowej w konfrontacji z architekturą.
Konkurs jest dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba nie zajmująca się zawodowo fotografią.
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która wykonała zgłoszoną do Konkursu fotografię.
3. W konkursie nie obowiązują kryteria wiekowe. Uczestnik Konkursu, który nie ukończył 18
lat ma obowiązek dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie i w
przypadku wygrania głównej nagrody wyznaczyć rodzica/opiekuna prawnego do jej
odebrania.
4. Praca konkursowa (dalej także jako „fotografia”) musi być zgodna z tematem konkursu.
Fotografia musi przedstawiać dowolny zabytek (lub jego fragment) z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego oraz ludzką postać (bądź jej fragment) lub grupę postaci.
5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do dostarczenia drogą elektroniczną [e-mailem]
Organizatorowi fotografii wykonanych samodzielnie (o rozdzielczości pozwalającej na
ocenę pracy i pozwalającej na wykonanie odbitki fotograficznej (minimalna wielkość
zdjęcia to 500 KB).

Uczestnik Konkursu może przysłać maksymalnie dwie fotografie.
Uczestnik Konkursu może przysłać fotografie wykonane po 1 stycznia 2020 roku.
Fotografia nie może mieć więcej niż jednego autora.
Fotografia nadesłana na konkurs powinna posiadać tytuł nadany przez Uczestnika
Konkursu.
10. Fotografie należy nadsyłać do 15 sierpnia 2022 roku.
11. Fotografie należy przesyłać w pliku „jpg” opisanym nazwiskiem Uczestnika Konkursu jako
załącznik do e-maila, w treści którego należy podać tytuł fotografii oraz informację o
miejscu i czasie jej wykonania.
12. Uczestnik Konkursu w treści e-maila zobowiązany jest podać następujące dane: imię i
nazwisko, adres zamieszkania do korespondencji, numer telefonu, adres konta poczty
elektronicznej [e-mail]. Nie należy podawać danych osób, których wizerunki utrwalono na
fotografii.
13. Fotografie trzeba przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora:
zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Portret z zabytkiem w tle 2022”.
14. Organizator potwierdzi e-mailem zwrotnym otrzymanie fotografii w ciągu 48 godzin. W
przypadku braku potwierdzenia, wymagane jest ponowienie zgłoszenia lub kontakt z
Organizatorem.
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UWAGA: W przypadku Uczestnika poniżej 18. roku życia do pracy konkursowej należy dołączyć
oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna "o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i
wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie".
Ocena prac, nagrody i ogłoszenie wyników
1. Organizator powoła Komisję Konkursową, złożoną minimum z 3 osób, która wybierze
najbardziej oryginalne i ciekawe fotografie, i zakwalifikuje je do pokonkursowej wystawy
i/lub prezentacji pokazywanej we wrześniu 2022 roku, podczas finału odbywającego się w
ramach uroczystej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawskopomorskim.
2. Zdobywców nagród w Konkursie wyłoni Komisja Konkursowa spośród Uczestników,
którzy w terminie określonym przez Organizatora, nadeślą prace spełniające wymogi
określone niniejszym Regulaminem.
3. Wszystkie fotografie biorą udział w konkursie na równorzędnych zasadach.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy do 3 września 2022 roku zostaną powiadomieni drogą
elektroniczną o miejscu i terminie wręczenia nagród i wyróżnień.
6. Organizator przewiduje przyznanie Nagrody głównej – Grand Prix oraz 3 równorzędnych
wyróżnień-nagród ufundowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko Pomorskiego
oraz nagrody specjalnej dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w
Bydgoszczy. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci bonów pobytowych,
wydawnictw książkowych lub/albo sprzętu elektronicznego.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2022 roku,
podczas inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawskopomorskim.
8. W związku z panującą sytuacją epidemiczną i przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się
wirusa SARS-CoV-2, Organizator zastrzega możliwość zorganizowania prezentacji
pokonkursowej tylko w formie on-line, wówczas nagrody zostaną przesłane za
pośrednictwem poczty.
Ochrona danych osobowych
1. Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestników lub ich rodziców czy
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez
Organizatora Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 lub
RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
2. Administratorem danych osobowych uczestników przekazanych w związku z Konkursem
jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy
Placu Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz, instytucja kultury, posiadająca NIP: 953-10-25701, REGON: 000278356 (dalej zwana „Administratorem”).
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika danych osobowych:
imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego i adresu
zamieszkania, niezbędnych do prowadzenia korespondencji i przekazania nagrody oraz
nazwy i adresu szkoły reprezentowanej przez uczestnika Konkursu, a także imienia i
nazwiska nauczyciela wspierającego przygotowanie pracy konkursowej.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z
RODO, w celu przeprowadzenia Konkursu, oceny prac konkursowych, wyłonienia
laureatów, poinformowania o finale, nagrodach i ich przekazaniu.
5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a)
RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu realizacji Konkursu oraz jego upowszechnienia i promocji.
6. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą podmioty świadczące usługę
obsługi systemów i oprogramowania informatycznego na zlecenie Administratora,
podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Administratora, a także podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w przypadku uczestników Konkursu - przez czas jego realizacji,
b) w przypadku laureatów Konkursu - również po zakończeniu jego realizacji przez czas
przekazywania nagród oraz w Internecie przez okres wymagany przepisami prawa,
c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej
cofnięcia.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia udziału w
Konkursie.
9. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
10. Osobom zgłaszającym przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących
narusza przepisy RODO.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa lub do organizacji
międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym do profilowania.
13. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem
ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej: iod@kpck.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
Uwagi końcowe
1. Nadesłane fotografie nie podlegają zwrotowi i przechodzą nieodpłatnie na własność
Organizatora.
2. Wszyscy autorzy fotografii z dniem nadesłania fotografii udzielają Organizatorowi licencji
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z
fotografii stanowiących prace konkursowe, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,
b) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników we
wszelkich kanałach dystrybucji,
c) użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy;
d) wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera;
e) publiczne
udostępnianie
za
pośrednictwem
sieci
informatycznych
i
teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej – w celach
związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora.
3. Przekazanie fotografii Organizatorowi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
konkursu i ze zgodą na upublicznianie wizerunku sfotografowanych osób.
4. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie.
5. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

