REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
KALWARIA PAKOSKA - ZABYTEK WART POZNANIA
390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ
1. Organizatorzy konkursu:
 Fundacja „Kalwaria Pakoska” – organizator,
 Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości – współorganizator,
 Urząd Miejski w Pakości – partner,
 Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości – partner.
2. Patronat honorowy nad obchodami 390- lecia Kalwarii Pakoskiej objęli:
 Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski - ks. ABP Wojciech Polak,
 Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego - Piotr Całbecki,
 Burmistrz Pakości – Wiesław Kończal.
3. Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowania fotografią,
 propagowanie walorów przyrodniczych i sakralnych Parku Kulturowego Kalwaria
Pakoska,
 poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
4. Tematyka konkursu:
 Park kulturowy Kalwaria Pakoska, wnętrza kaplic i kościołów,
 Urokliwe miejsce gminy Pakość.
5. Uczestnicy konkursu:
 w konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna od 12 lat,
 osoby małoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna.
6. Warunki konkursu:
 konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów,
 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie i nadesłanie:
o 3 zdjęć – przedstawiających: Park Kulturowy Kalwaria Pakoska, kościoły i kaplice
kalwaryjskie, wnętrza kaplic i kościołów,
o 1 zdjęcia – przedstawiającego urokliwe miejsce gminy Pakość,
 każdy z autorów może nadesłać tylko 1 komplet: 4 fotografii w formacie A4 (według
metryczki - Załącznik nr 5 ) oraz nagranych na płytach CD /DVD w formacie JPG nie
mniejszym o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
 prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres :
Ośrodek Kultury i Turystyki – Fundacja „ Kalwaria Pakoska” - KONKURS
ul. Św. Jana 12 88 – 170 Pakość,
 ostateczny termin składania lub nadsyłania prac upływa z dniem 17 sierpnia 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego),
 przesłane fotografie nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność
Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystania prac do różnych materiałów promujących Kalwarię
Pakoską i Gminę Pakość,

 fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki np., daty, będą
dyskwalifikowane,
 do prac w zamkniętej kopercie należy dołączyć załączniki nr 1-4 stanowiące treść
niniejszego regulaminu.
 oceny nadesłanych prac i wyłonienia laureatów dokona 5 -osobowa komisja powołana
przez Organizatora,
 najlepsze prace zostaną nagrodzone,
 rozstrzygnięcia konkursowe komisji są nieodwołalne,
 praca zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli nie spełni wymogów regulaminu bądź zostanie
przesłana po upływie ustalonego w ogłoszeniu konkursu terminu,
 wynik konkursu zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Fundacji
Kalwaria Pakoska - www.kalwariapakoska.com i Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości –
www.okit.com.pl do dnia 31 sierpnia 2018 roku,
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury listownie, wręczenie nagród
odbędzie się 16 września.
7. Kontakt w sprawie konkursu:
 Anna Grupa – e-mail: aniagrupa@wp.pl
 Arkadiusz Fryszka – e-mail: arek.fryszka@wp.pl
8. Konkurs fotograficzny jest organizowany przez Fundację „Kalwaria Pakoska” oraz
partnerów w ramach zadania publicznegopn. „390 lat tradycji Kujawskiej Jerozolimy – Cykl
wydarzeń promujących i upowszechniających kulturę i sztukę w rocznicę powstania Kalwarii
Pakoskiej”, które zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2018 w zakresie realizacji zadań
Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.

Załącznik nr 1

KARTA INFORMACYJNA
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
KALWARIA PAKOSKA - ZABYTEK WART POZNANIA
390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Wiek/ kategoria wiekowa ………………………………………………………………………………………………………………....
Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………...................
Telefon………………………………………………………………………………………………………………..................................................
E-mail………………………………………………………………………………………………………………......................................................
Tytuły zdjęć:
Zdjęcie nr 1 ……………………………………………………………………………………………………………….......................
Zdjęcie nr 2 ……………………………………………………………………………………………………………….......................
Zdjęcie nr 3 ……………………………………………………………………………………………………………….......................
Zdjęcie nr 4 ……………………………………………………………………………………………………………….......................

…………………………………
Data

…………………………………………………
Czytelny podpis*

* - podpis uczestnika konkursu, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna uczestnika
konkursu. Podpis opiekuna uczestnika konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ
Z REGULAMINEM KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
KALWARIA PAKOSKA - ZABYTEK WART POZNANIA
390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Kalwaria
Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii Pakoskiej”, w pełni akceptuję jego treść i
zobowiązuje się do jego przestrzegania

………………………………
Data

……………………………………………………
Czytelny podpis*

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU PRAW AUTORSKICH
DO ZDJĘĆ NADESŁANYCH NA KONKURS FOTOGRAFICZNY
KALWARIA PAKOSKA - ZABYTEK WART POZNANIA
390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Kalwaria
Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii Pakoskiej”i udzieleniem prawa do
nieodpłatnego i wtrażam zgodę do wykorzystania zdję
do przedsięwzięć związanych z promocją Kalwarii Pakoskiej i Gminy Pakość.

………………………………
Data

……………………………………………………
Czytelny podpis*

* - podpis uczestnika konkursu, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna uczestnika
konkursu. Podpis opiekuna uczestnika konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
udział osoby niepełnoletniej w konkursie

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z MOIM UDZIAŁEM W KONKURSIE
PAKOSKA - ZABYTEK WART POZNANIA
390 LAT KALWARII PAKOSKIEJ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.
1 w związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat
Kalwarii Pakoskiej”

………………………………
Data

……………………………………………………
Czytelny podpis*

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości, (ul.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




świętego Jana 12, 88-170 Pakość, tel.: 52 351 83 45) i Fundacja „Kalwaria Pakoska” (ul. Rynek 4,
88-170 Pakość)
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznym „Kalwaria
Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii Pakoskiej”.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest niezakwalifikowanie pracy do udziału w konkursie.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………
Data

……………………………………………………
Czytelny podpis*

* - podpis uczestnika konkursu, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna uczestnika
konkursu. Podpis opiekuna uczestnika konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Załącznik nr 4

ZGODA NA OPUBLIKOWANIE INFORMACJI O ZWYCIĘZCACH ORAZ NA
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………...................................
Adres ……………………………………………………………………………………………………………..........................................................
Wyrażam zgodę dot. pozwolenia na opublikowanie informacji o zwycięzcach oraz na
wykorzystanie wizerunku zwycięzcy przez Fundację „Kalwaria Pakoska”, Pakość, ul. Rynek 4 i Ośrodek
Kultury i Turystyki, Pakość, ul. Św. Jana 13 w związku z konkursem fotograficznym „Kalwaria Pakoska zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii Pakoskiej”.

…………………………
Data

…………………………………………………………
Czytelny podpis*

* - podpis uczestnika konkursu, w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna uczestnika
konkursu. Podpis opiekuna uczestnika konkursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Załącznik nr 5
Metryczki do zdjęć (należy wyciąć, wypełnić i przykleić na odwrocie każdego ze zdjęć).
Konkurs fotograficzny
„Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii
Pakoskiej”
Zdjęcie nr 1
Tytuł fotografii
Imię autora
Nazwisko autora

Konkurs fotograficzny
„Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii
Pakoskiej”
Zdjęcie nr 2
Tytuł fotografii
Imię autora
Nazwisko autora

Konkurs fotograficzny
„Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii
Pakoskiej”
Zdjęcie nr 3
Tytuł fotografii
Imię autora
Nazwisko autora

Konkurs fotograficzny
„Kalwaria Pakoska - zabytek wart poznania, 390 lat Kalwarii
Pakoskiej”
Zdjęcie nr 4
Tytuł fotografii
Imię autora
Nazwisko autora

