Regulamin konkursu fotograficznego
ŚLADAMI WIEDŹM
w ramach „Festiwalu śladami Willa Ericha Peuckerta: ARKANA
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13,
58-580 Szklarska Poręba
tel. (075)717–36–14
KOORDYNATORKA KONKURSU/OSOBA KONTAKTOWA:
Katarzyna Dyszy
kom. 607 045 970
kultura2@mok.szklarskaporeba.pl
Konkurs organizowany jest z okazji wydarzenia ARKANA: Festiwal śladami Willa Ericha Peuckerta, które
dofinansowano
ofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”
UCZESTNICTWO
Konkurs jest otwarty i darmowy dla fotografów i fotografek w każdym wieku,, zajmujących się fotografią
zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie. Skierowany jest do osób fotografujących z całej
całe Polski. Wszyscy
uczestnicy i uczestniczki zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawicie
przedstawiciele
le Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz
członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

TEMAT – ŚLADAMI WIEDŹM
Zachęcamy do swobodnej interpretacji tematu
tematu. Konkurs odbędzie się w ramach wydarzenia pn. Arkana Festiwal śladami Willa Ericha Peuckerta 8-10.10.2021 roku. Inspiratorem tegoż jest Will Ericha Peuckert niemiecki etnolog, miłośnik Dolnego Śląska zwany "profesorem od czarownic”, zafascynowany magią i badający
wiedzę tajemną Gór Izerskich i Karkonoszy. Przybliżając sylwetkę naukowca, chcemy przede wszystkim
przenieść się razem z nim w czasie do okresu gdy na terenach Dolnego Śląska żyły zielarki, szeptuchy, wiedźmy
i znachorki obu płci, a także miejsce miały tzw. polowania na czarownice i ich procesy, or
oraz - wg podań prawdziwe sabaty. Projekt zakłada przybliżenie odbiorcom tematyki, którą zajmował się etnolog.
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KALENDARZ WYDARZEŃ
Data otwarcia: 03.09.2021
Data zamknięcia: 03.11.2021
Obrady jury: 04.11.2021
Powiadomienie uczestników o wynikach: 05.11.2021
Uzgodnienia dotyczące nagród do: 10.11
11.2021 (po tym terminie Organizator sam wybiera sklep, do którego
voucher laureat/ka otrzyma w ramach nagrody)
Wysłanie nagród: 15.11.2021
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
KONKURSIE/ PRZESYŁANIE PRAC









Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na maila:
kultura2@szklarskaporeba.pl z tytułem maila: Konkurs „Śladami wiedźm””.
Każdy z uczestników może (nie musi) przesłać do organizatora trzy zdjęcia..
Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB i musi być zapisane w formacie JPG lub PNG.
PNG
Nie powinno być mniejsze niż 2MB.
Prace należy wysłać z dołączo
dołączonym formularzem rejestracyjnym i wypełnioną zgodą opiekuna/ki (w
przypadku niepełnoletnich
iepełnoletnich osó
osób).
Fotografie mogą być wykonane dowolna techniką i powinny być wykonane samodzielnie, mu
muszą być
pracami autorskimi.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
Naa zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub identy
identyﬁkator,

Fotograﬁee jak i wszystkie składowe tworzące obraz muszą być wykonane przez autora, który potwierdza iż jest
także właścicielem praw autorskich przesłanych prac. Poprzez przesłanie zgł
zgłoszenia
oszenia uczestnik potwierdza
pracę jako własną. Zgłoszenia muszą być fotogra
fotograﬁami
ami wykonanymi przez uczestnika konkursu na światłoczułej
emulsji lub w technologii cyfrowej. W celu popularyzacji wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do
bezpłatnego reprodukowania
odukowania zdjęć w kalendarzu szklarskoporębskim na 2022, katalogu po-projektowym,
tablicach wystawowych, prasie, telewizji, na stronie internetowej organizatora oraz w mediach
społecznościowych. Wysyłając własne na konkurs „Śladami wiedźm”,, uczestnik akceptuje dobrowolnie i bez
wyjątku możliwość sprawdzenia przez
zez MOKSiAL przesłanych zdjęć pod kątem zgodności z regulaminem tego
konkursu.
JURY
Anita Kaczmarska
Monika Krukowska
Janusz Jaremen
Zygmunt Trylański

Bartosz Wojciechowski
Olga Szczyżowska
Jarosław Szczyżowski
Katarzyna Dyszy
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NAGRODY
Laureaci/ Laureatki Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody w formie vouchera zakupowego
do wybranego sklepu (kwoty brutto):
 I miejsce: PLN 800
 II miejsce: PLN 500
 III miejsce: PLN 300
 Wyróżnienie: 200 PLN
 12 publikacji w kalendarzu Szklarskiej Poręby na 2022 rok: 100 PLN dla każdego Autora/ każdej
Autorki.
Laureaci/ Laureatki Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub mailowo do
05.11.2021. Organizator czeka na informację dot. wybranego przez laureata/ laureatkę sklepu do 10.11.2021
(po tym terminie Organizator sam wybiera sklep, do którego voucher laureat
laureat/ka otrzyma w ramach nagrody).
nagrody)
DANE OSOBOWE
Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z
Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia,
w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy
ustaw o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z
Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu ee-mail:
iodo@mok.szklarskaporeb.pl.
4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu
przeprowadzeniaa Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji z Laureatami.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel ustawowy Uczestnika
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze
udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowani
informowaniaa (także w mediach) o wynikach Konkursu.
7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli u
ustawowych
stawowych Uczestników po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu,
zostaną usunięte w terminie miesiąca od ukończenia konkursu, z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów.
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