1. Organizatorem konkursu „PANDEMIA - CO ZMIENIA?”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Miejski
Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin, reprezentowany przez Panią Dyrektor
Martę Rajchert, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Nagroda jest ufundowana przez Miejski Dom Kultury w Wołominie ze środków własnych instytucji.
3. Konkurs trwa od 2 listopada 2020 do 23 listopada 2020 roku.

1. Konkurs skierowany jest do twórców, którzy chcą:
a. w kreatywny sposób poruszyć aktualny temat pandemii,
b. przedstawić swój pogląd na temat zmian, które zaszły pod wpływem pandemii,
c. wyrazić w sposób artystyczny swoją wizję „nowej rzeczywistości”,
d. rozwijać się jako twórcy.
2. Celem Konkursu jest aktywizacja osób, które obecnie mają ograniczoną możliwość tworzenia
i wyrażania siebie poprzez dziedzinę sztuki jaką jest fotografia.
3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie zdjęcia, które odpowiada na pytanie „Pandemia – co
zmienia?”, wybór formy należy do autora (to może być fotografia reportażowa, portretowa etc.).
4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 16 rok życia.
2. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi zawierać opis (max. 150 znaków) w którym zostanie zawarte
kiedy oraz gdzie zostało wykonane zdjęcie i w jaki sposób przedstawia ono główny temat konkursowy.
3.Tematyka fotografii musi skupiać się wokół zmian, które zachodzą pod wpływem obecnej pandemii.
4. Do Konkursu może zgłosić się jedna osoba.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię swojego autorstwa.
6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace:
a) realizowane przy udziale członków Komisji Kwalifikacyjnej lub Jury
b) do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim
c) zawierające treści wulgarne lub obraźliwe dla jakiejkolwiek z grup etnicznych lub
społecznych
d) nakłaniające do spożywania alkoholu i zażywania narkotyków
e) propagujące agresję, nienawiść oraz teorie, których rozpowszechnianie jest prawnie
zabronione.
7. Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3500
pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 350 dpi.
8. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: mdk@mdkwolomin.pl z dopiskiem
„Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Pandemia – co zmienia?” w nieprzekraczalnym terminie do 23
listopada 2020 r. do godz. 00:00
9. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł.
10. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
11. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
12. W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega możliwość
wydłużenia terminu zgłaszania prac i przeniesienia finału Konkursu na późniejszy termin.
13. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
i harmonogramu porządkowo-organizacyjnego.
14. Organizator ma prawo usunąć pracę Uczestnika z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad
Regulaminu.
15. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
16. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych na stronie
internetowej Konkursu i w mediach, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).
17. Organizator i administrator strony internetowej Konkursu nie biorą odpowiedzialności za wszelkie
szkody spowodowane użytkowaniem witryny.
18. Autor zgłaszający zdjęcie automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie kopii zdjęcia, publikowanie
swojego dzieła podczas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu według uznania Organizatora.
19. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamowych oraz prezentacjach
medialnych (prasa, radio, telewizja, Internet, publiczne pokazy specjalne) promujących Konkurs,
zdjęcia konkursowe i twórców biorących udział w Konkursie.

1. Szczegółowe kryteria oceny:
a. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność, estetyka wykonania
oraz jakość nadesłanych prac.
b. Komisja Kwalifikacyjna oceniać będzie zgodność prac z regulaminem, każdy projekt będzie
rozpatrywany indywidualnie.
c. Finalista konkursu zostanie wybrany na podstawie Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Informacje na temat wyników prac Komisji Kwalifikacyjnej dostępne będą najpóźniej 27 listopada
2020 r. na stronie internetowej www.mdkwolomin.pl oraz na profilu FB Miejskiego Domu Kultury
w Wołominie.
3. Produkcje zakwalifikowane przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Konkursie oceni specjalnie do
tego celu powołane Jury, które wyłoni zwycięzcę.
4. Skład Komisji Kwalifikacyjnej oraz Jury ustala Organizator, który powoła do składu przynajmniej dwie
osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie fotografii.
5. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i podejmowane większością głosów.

1. Nagroda finansowa w wysokości 1000 zł przyznana będzie za zajęcie I miejsca i wypłacona będzie
na konto bankowe Zwycięzcy.
2. Dodatkową nagrodą jest nagroda Internautów, na profilu FB/mdkwolomin.pl każdy będzie mógł
zagłosować na zdjęcie poprzez kliknięcie „lubię to”, autor zdjęcia z największą liczbą „lajków” otrzyma
nagrodę rzeczową o wartości 300 zł. Głosowanie potrwa od 24 listopada do 26 listopada.
3. Komisja Konkursowa może przyznać dowolną liczbę wyróżnień, za które laureaci otrzymają nagrody
rzeczowe.
4. Najlepsze zdjęcie zostanie umieszczone na miejskich citylightach oraz wydrukowane w dużym
formacie przez organizatora konkursu i udostępnione w przestrzeni miejskiej. Zwycięska fotografia
zostanie udostępniona na stronie www organizatora i mediach społecznościowych.

1. Sprawami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem Konkursu zajmują się:
a. Martyna Matuszak: martyna.matuszak@mdkwolomin.pl (kierownik działu EiOW)
b. Dominika Gondek: dominika.gondek@mdkwolomin.pl (koordynator projektu)
2. Komisja Konkursowa składa się z następujących osób: Martyna Matuszak (przedstawiciel MDK),
Dominika Gondek (przedstawiciel MDK), Paweł Kocik (przedstawiciel MDK), Piotr Gamdzyk (fotograf),
Michał Wagner (fotograf).
3. Osoby te posiadają decydujący głos w kwestiach spornych, nieobjętych Regulaminem lub
wymagających dodatkowych interpretacji.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dz. U. UE . L . 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r , dalej jako „RODO”, Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin, informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Wołominie
ul. Mariańska 7, 05-200 Wołomin, reprezentowany przez Dyrektora, który przetwarza
dane osobowe w trybie z art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą).
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) jest Marcin Karczmarczyk,
e-mail:marcinka@mdkwolomin.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Miejskiego Domu Kultury w Wołominie.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celu w jakim udzieli Pan/Pani zgodę na przetwarzania danych osobowych a następnie trwale niszczone lub przechowywane w zgodności z przepisami
prawa o archiwizacji.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
6. Pozyskane dane w zakresie utrwalonego wizerunku mogą zostać przekazane w ramach
realizacji zadań statutowych regionalnym mediom, Urzędowi Miejskiemu oraz zamieszczone na stronach domu kultury w serwisach społecznościowych.
7. Dane osobowe w postaci wizerunku mogą zostać udostępnione poza obszar UE w celu
publikacji w serwisach społecznościowych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.
8. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje w postaci braku możliwości uczestniczenia w
konkursie „PANDEMIA – co zmienia?”.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
11. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

