
 Regulamin konkursu fotograficznego
 „ Powrót do przeszłości”.

Organizator konkursu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach, 
ul. Powstańców Śląskich 7
47-330 Zdzieszowice. 

Uczestnicy konkursu:
– dzieci i dorośli

Czas trwania zabawy:
12 lutego- 19 marca 2021

Cele konkursu:
– odkrywanie historii miasta, w którym żyjemy
– zachęcenie dzieci do kreatywnego spędzania czasu i wycieczek po okolicy
– wspólne fotografowanie

 
Zasady uczestnictwa w konkursie:
Konkurs  ma  charakter  kilkuetapowy:  w każdy piątek  (  od dnia  12.02-19.03.  2021) na  naszym
profilu fb będzie zamieszczana fotografia przedstawiająca stare Zdzieszowice i okolice ( łącznie 6
fotografii). Zadaniem uczestników jest odgadnięcie, jaki fragment  Zdzieszowic lub okolicznych
terenów przedstawia  owo zdjęcie  oraz  wykonanie  własnej  fotografii  dokładnie  tego  fragmentu
przestrzeni. 
Wykonane zdjęcie należy przesłać na adres: mgoksir.org@zdzieszowice.pl lub w wiadomości 
prywatnej na naszego facebooka.

Za zdjęcie można otrzymać 1-5 pkt w zależności od: 
– trafności kadru, 
– walorów estetycznych fotografii,
– jakości technicznej przesłanego zdjęcia.

Osoba z największą ilością punktów zostanie zwycięzcą konkursu.

Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, zaczerpnięte z Internetu 
lub wcześniej nagradzane w innych konkursach.

Ze względu na to, iż zdjęcia będą publikowane w mediach społecznościowych (facebook, 
www) każde zdjęcie musi być opatrzone  godłem  tzn.  pseudonimem  autorskim.  Godło  jest 
zastępnikiem  imienia  i  nazwiska  osoby  biorącej  udział  w  konkursie,  który  z założenia 
jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

Dodatkowo należy wydrukować i wypełnić czytelnie formularz i oświadczenie,  zw.   z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku (jeśli uczestnik konkursu
nie jest osobą pełnoletnią oświadczenie wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie), zgodnie z art. 13
ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 679/2016  z  dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w  związku  z   przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych– Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016,
stanowiącą  załącznik  do  niniejszego  regulaminu.  Formularze  do  pobrania  na  naszej  stronie
internetowej www.mgoksir.zdzieszowice.pl

mailto:mgoksir.org@zdzieszowice.pl
http://www.mgoksir.zdzieszowice.pl/


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w marcu 2021 r.

Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Zachęcamy do wspólnej zabawy!


