
 

Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

zaprasza do udziału w konkursie 

fotograficznym online 

„Wiosenna fotka z Bielska-Białej” 

 

 
I. Organizator: 

Miejski Dom Kultury – Dom Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 

ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała 

 

tel.  33 816 34 57 lub 571 229 437 

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

 

Konkurs jest organizowany z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia połączenia Bielska i Białej. 

 

II. Cel konkursu: 

Wiosna to czas budzenia się natury do życia, to czas, w którym zaobserwować można niezwykłe 

piękno fauny i flory, wyjątkowość naszego otoczenia. Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno 

przyrody i obiektów miasta Bielska-Białej, dostrzeganie ich detali w wiosennej aurze oraz rozwijanie 

umiejętności obserwacji otoczenia, przyrody, ich dokumentowania, interpretacji i uchwycenia ich 

niezwykłości. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich fotografów amatorów bez ograniczeń wiekowych. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie tylko jedną fotografię przedstawiającą 

nadchodzącą wiosnę w Bielsku-Białej. Fotografia powinna być ciekawa, intrygująca, przedstawiać 

niezwykłe miejsce, obiekt, przyrodę itp. na terenie naszego miasta. 

W części opisowej na karcie zgłoszenia prosimy o podanie szczegółowej lokalizacji miejsca 

(np. rejon miasta, nazwa dzielnicy/ulicy, charakterystyczny punkt odniesienia celem identyfikacji). 

3. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Zdjęcia 

zgłaszane do konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom 

stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu 

itp. 
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4. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa osób trzecich, w tym w szczególności 

dóbr osobistych osób trzecich, ich wizerunku, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, 

zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, 

w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 

rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. 

5. Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć i 

przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi 

prawami ani roszczeniami osób trzecich. 

 

IV. Fotografię wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy przesłać do 05.04.2021 r. na 

adres: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl 

Termin zgłoszeń zostaje przedłużony do 03.05.2021 r.! 

 

V. Jury wyłoni Laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Organizator oraz jury zastrzegają sobie prawo podziału zgłoszonych fotografii na kategorie wiekowe 

lub przyznanie nagród bez podziału na kategorie. 

 

VI. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu. 

 

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac na stronie internetowej 

Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, w materiałach towarzyszących wystawie pokonkursowej, 

lokalnych mediach oraz mediach społecznościowych Organizatora. 

 

VIII. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Prace nie spełniające wymogów 

regulaminu zostaną zdyskwalifikowane. 

 

IX. Ogłoszenie wyników odbędzie się online na profilu facebookowym oraz stronie internetowej 

Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich 09.04.2021 r. 

Ze względu na przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń, ogłoszenie wyników odbędzie się 

10.05.2021 r.  

 

X. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Jury i ostateczna 

interpretacja Regulaminu należy do Jury. 

 

 

 

mailto:mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl


 

Postanowienia końcowe:  

 

1. Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 

 

2. Warunkiem niezbędnym udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie: 

imię i nazwisko, wiek (data urodzenia), dane kontaktowe uczestnika lub rodziców/opiekunów 

prawnych w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia 

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 (zwanego dalej RODO). 

 

3. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, 

ul. 1 Maja 12, 43 - 300 Bielsko -Biała, tel. (033) 812 56 92 reprezentowany przez Dyrektora. 

 

4. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników należy kontaktować się 

z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 

 

5. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację 

konkursu tj. upoważnieni pracownicy administratora oraz innym podmiotom upoważnionym 

na mocy przepisów prawa. 

 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, że 

niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, 

fiskalne. 

 

7. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych 

danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Informujemy także, że przysługujące prawa 

nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania. 

 

8.  Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

9.  Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

Nie będą także przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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10. Jeśli z jakiś powodów podane powyżej dane dotyczące przetwarzania danych osobowych okażą się 

niekompletne lub niewystarczające, wszelkie informacje z tego zakresu udzieli Państwu nasz 

Inspektor Ochrony Danych lub znajdziecie je Państwo w ogólnej klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej, zakładka RODO. 

 

11.  Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

niniejszego regulaminu,  tel. 33 816 34 57 


