
KONKURS FOTOGRAFICZNY  

„MOJA ZIEMIA, MÓJ DOM”  

 I edycja 2021 r. 

 

REGULAMIN 

 

Światowy Dzień Ziemi jest największym na świecie świętem ekologicznym, obchodzonym 
od 1970 r. Wiosna jest czasem budzącej się do życia przyrody dlatego 22 kwietnia został 
wybrany na dzień obchodów tego święta.  
W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 r. 

Celem święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię.  
To największe ekologiczne święto obchodzone jest obecnie w 192 krajach.  
 

PRZEPISY OGÓLNE 

  

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „MOJA ZIEMIA, MÓJ DOM” jest Miejski Dom Kultury 

w Wapienicy,  

ul Cieszyńska 398, 43-382 Bielsko-Biała. Tel: 33 818 41 48 

 

2. Cele Konkursu: 

a) promowanie świadomości ekologicznej  

b) rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu,  

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii,  

d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony. 

3. Tematem konkursu są zagadnienia związane z Międzynarodowym Dniem Ziemi – zwrócenie 

uwagi na piękno przyrody, ekologię, szacunek dla naszej planety. Przyroda we wszelkich jej 

przejawach jako nieskończone źródło inspiracji. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

Kategoria I – Szkoła Podstawowa klasa 1-3 

Kategoria II – Szkoła Podstawowa klasa 4-6 

Kategoria III – Szkoła Podstawowa klasa 7-8 

Kategoria IV – Szkoła Średnia 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę (fotografia w formacie JPG). 

2. Fotografia powinna być wykonana samodzielnie, musi to być praca autorska. 

3. Fotografie należy nadesłać w terminie nieprzekraczalnym na adres wapienica@mdk.bielsko.pl. 



4. Do fotografii należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz opłacenie akredytacji 

konkursowej w wysokości 10 zł od fotografii na konto: 

 

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 

42 1240 4142 1111 0000 4826 4349. 

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko, adres oraz dodać „MOJA ZIEMIA, MÓJ DOM” 

 

 

 

TERMINY 

 

1. Termin na nadesłanie zgłoszenia wraz z akredytacją oraz fotografii upływa dnia  

25 kwietnia 2021 r. 

2. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie podlegają ocenie. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia  2021 r. –na stronie Miejskiego Domu Kultury w 

Wapienicy oraz na facebooku. 

 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 informuję, iż Administratorem 

danych osobowych przekazanych w zgłoszeniach do konkursu jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 

Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała. Celem przetwarzania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu. Dane są 

przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit a) oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes 

administratora art. 6 ust 1 lit. f).Prawnie uzasadnionym interesem jest wykorzystanie danych osobowych 

uczestników konkursu do ich wyróżnienia w mediach oraz stronie internetowej i profilu facebook 

Organizatora. W tym zakresie rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje możliwość wyrażenia sprzeciwu. 

Sposób przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące Państwu z tego zakresu zawarto w klauzuli 

informacyjnej na stronie internetowej www.mdk.bielsko.pl, zakładka RODO.W razie pytań dotyczących 

przetwarzania danych osobowym możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl 


