
Regulamin Konkursu fotograficznego 

„Kochaj różnym być”

I. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie.

II. Cele konkursu:

- Promowanie szeroko pojętej równości oraz akceptacji społecznej;

- Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, estetycznej, wizualnej oraz słuchowej;

- Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii;

- Pobudzenie kreatywności oraz nieszablonowego myślenia.

III. Szczegółowy opis zadania:

1.  Zadanie  konkursowe  polega  na  wykonaniu  fotografii  cyfrowej  nawiązującej  do  treści
utworu „Kochaj różnym być” (wykonywanego w oryginale przez Kayah oraz Nicka Sincklera).
Kategoria zdjęć jest dowolna i powinna wynikać wyłącznie z artystycznej wizji Uczestnika.

2. Praca nie może stanowić wiernej kopii żadnego z kadrów teledysku. Uczestnicy powinni
opierać się wyłącznie na indywidualnym odbiorze utworu oraz analizie tekstu.

IV. Warunki przyjmowania prac:

1. Fotografie, wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową (skan lub wyraźne zdjęcie),
dostępną do pobrania na  www.mgok-janikowo.pl, należy nadesłać w formie elektronicznej
na adres: info@centrum.janikowo.eu z dopiskiem „Kochaj różnym być”, do dnia 26.11.2021
r.

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię lub serię składającą się z trzech spójnych
fotografii.

3.  Do  konkursu  mogą  być  zgłaszane  wyłącznie  fotografie  wykonane  osobiście  przez
Uczestnika,  do  których  przysługują  Uczestnikowi  prawa  osobiste  i  majątkowe,  a  także
nienaruszające praw osób trzecich, w tym praw do ich wizerunku.

http://www.mgok-janikowo.pl/
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4.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  zgłoszeń  nie  zawierających
jednego z  wymaganych  załączników (zdjęcia/serii  zdjęć  lub  poprawnie  wypełnionej  karty
zgłoszeniowej).

V. Uczestnicy:

1.  Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów  Szkół  Podstawowych  (I-VIII)  oraz  Szkół  Średnich
należących do Powiatu Inowrocławskiego.

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród poniższych kategorii wiekowych:

Szkoły Podstawowe, kl. I-III

Szkoły Podstawowe, kl. VI-IV

Szkoły Podstawowe, kl. VI-VIII

Szkoły Średnie

VI. Rozstrzygniecie Konkursu oraz Nagrody:

1. Zwycięzców konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.

3. Wręczenie nagród, połączone z wystawą prac konkursowych, odbędzie się 3.12.2021r. w
Centrum Promocji Dialogu w Janikowie. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie (www.mgok-janikowo.pl) oraz stronie facebookowej
(www.facebook.com/mgok.janikowo).

VII. Obowiązek informacyjny:

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 26 w Janikowie. W
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  należy  kontaktować  się  z
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@cbi24.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane  w celu i  zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu, art. 6 ust.1.lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku  Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Janikowie. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym
wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a
także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia
obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa.
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VIII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator  zastrzega sobie  prawo do zmiany zasad  Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie. 

2.  Biorąc  udział  w  konkursie,  Użytkownik  zgadza  się  z  postanowieniami  niniejszego
Regulaminu.

           



        

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„Kochaj różnym być”

Imię, nazwisko i wiek: ……………………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły: …...........................................................................…....

………………………………………………………………………………………………......................

Klasa: …...........…..………………………………………………………………………………….……

Imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna prawnego:

………………………………………………………..............................................................

Moje zgłoszenie zawiera:

       fotografię konkursową (1 fot.)

       serię fotografii (2-3 fot.)

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki  …………………………………………………………..
w Konkursie foto-muzycznym organizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Janikowie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych  do  realizacji  Konkursu  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  o
ochronie  danych  osobowych.  (Dz.U.  Z  2002  Nr  101,  poz.  926  z  późn.zm.).
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu. 

…................................................. 

(data i czytelny podpis opiekuna) 


