
                                                                    
 

XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„WSZYSTKIE DZIECI ŚWIATA” PACANÓW 2018 

 
REGULAMIN KONKURSU   

Informacje o konkursie 
1. Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka  w Pacanowie. 
2. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 
3. Tematem konkursu jest przedstawienie życia dziecka we współczesnym świecie. 
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych z wyjątkiem  

pracowników i rodzin pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. 
 

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa 
1. Technika prac dowolna, wymagany będzie wysoki poziom techniczny prac, zalecane naświetlenie na 

papierze fotograficznym (wydruki solwentowe będą wykluczane).  
2. Każdy Uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 zdjęcia lub 1 zestaw zdjęć (max. 5 zdjęć). 
3. Rozmiary: 
                         • Zdjęcie – minimalny wymiar boku krótszego 24 cm 
                         • Zestaw – maksymalna całkowita powierzchnia zestawu:  
                             70 cm x 100 cm, fotografie w zestawach winny być  
                             ponumerowane wg kolejności prezentacji. 

4. Prace podpisane na odwrocie (tytuł zdjęcia, imię i nazwisko Uczestnika, adres, telefon, e-mail)  wraz   
z  własnoręcznie podpisaną kartą  zgłoszenia  i potwierdzeniem dokonania opłaty za udział  
w konkursie oraz kopiami zdjęć na płytce CD (w formacie JPG) należy dostarczyć do ECB  
w Pacanowie najpóźniej do dnia 20 lipca 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace  
do wysyłki powinny być zabezpieczone usztywnionym opakowaniem. Organizator  nie  odpowiada   
za  uszkodzenie prac w trakcie transportu lub w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia ze strony 
autora oraz w przypadku zagubienia przesyłki. Prace należy przesłać  na   adres:   Europejskie   Centrum   
Bajki   im.  Koziołka  Matołka  w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28 -133 Pacanów. 
5. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii 
poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania). 

6. Prace zgłoszone do wcześniejszych edycji niniejszego Konkursu, nagrodzone bądź wyróżnione  
w innych konkursach, nie spełniające wymagań technicznych Regulaminu lub naruszające prawo nie 
zostaną zakwalifikowane do edycji bieżącej. 

7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika,  
że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest 
uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii,  
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 
zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 

 



 
 

 
8. Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł, płatna przelewem na konto  Organizatora:  Europejskie 

Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, nazwa banku: NBS Solec Zdrój O/Pacanów,  
      nr konta: 94 8517 0007 0040 0400 3001 0004 – osoby, które będą chciały fakturę za dokonaną opłatę, 
      prosimy o podanie dokładnych danych.   

 
Jury, nagrody oraz wystawy pokonkursowe 

 
1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora w co najmniej trzyosobowym  składzie. 
2. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody. 
3. Tajne posiedzenie Jury odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2018 roku . 
4. Jury zastrzega sobie prawo do  kwalifikacji i nagrodzenia wybranych fotografii z zestawów oraz 

możliwości wykorzystania ich na wystawie pokonkursowej. 
5. Planowana główna nagroda  jest w kwocie 2500zł, II miejsce 1500zł, III miejsce 1000zł. 
6. Wyniki oceny Jury zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od dnia posiedzenia jury na stronie internetowej 

Organizatora: www.stolica-bajek.pl ; www.foto.pacanow.eu 
7. Autorzy wszystkich prac zostaną poinformowani  o werdykcie mailowo, dodatkowo autorzy prac 

nagrodzonych zostaną poinformowani telefonicznie. 
8. Wręczenie nagród nastąpi  16 września 2018 roku podczas wernisażu wystawy pokonkursowej  

w Pacanowie. 
9. Wystawa pokonkursowa zostanie zaprezentowana w kilku miastach południowo-wschodniej części 

Polski, np. Krakowie i Sandomierzu. 
 
 

Zwrot nadesłanych zdjęć 
1. Zdjęcia nienagrodzone i niezakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane autorom w terminie do  

3 miesięcy od ogłoszenia wyników. Zdjęcia zakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane po 
zakończeniu cyklu wystaw pokonkursowych w terminie 3 miesięcy od ostatniej planowanej wystawy. 
Zdjęcia nagrodzone stają się własnością Organizatora i przechodzą do jego archiwum. Ponowna przesyłka  
w przypadku nieodebrania będzie jedynie na wyraźne życzenie i po uprzednim uiszczeniu kosztów. 

 
Postanowienia końcowe 

1. „Poprzez złożenie zdjęć do Konkursu i z dniem ich otrzymania przez Organizatora,  Uczestnik udziela 
      Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć bez ograniczeń czasowych  
      i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:  
a)   wykorzystanie nadesłanych zdjęć we wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych związanych 
       z działalnością Organizatora, w tym w katalogu Konkursu, na stronach internetowych i w informacjach 
       prasowych związanych z popularyzacją konkursu; 
b)  pozostałe, wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim o prawach pokrewnych, pola eksploatacji 
      w zakresie związanym z realizacją, prezentacją lub promocją działalności statutowej Organizatora.   

 
2. Nadesłanie podpisanego zgłoszenia zdjęcia do Konkursu stanowić będzie potwierdzenie zapoznania się 

przez Uczestnika z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz wyrażenie zgody na 
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  

      (Dz. U. Nr 133 poz. 883) 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej  interpretacji Regulaminu. 
4. Kontakt z koordynatorem:  Wioletta Jędrzejczyk, e-mail: foto@pacanow.eu  tel. 41 376 50 88 
5. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

http://www.stolica-bajek.pl/
mailto:foto@pacanow.eu


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 („RODO”) informujemy  
o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych: 

 
Administratorem danych osobowych jest: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontrahenci mogą  
się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: kadry@pacanow.eu  
 
Administrator przetwarza na potrzeby przeprowadzenia i obsługi Konkursu wyłącznie dane osobowe 
udostępnione przez uczestników bezpośrednio. Cele przetwarzania danych osobowych uczestników: 

 zawarcie oraz wykonanie zobowiązania (z przyrzeczenia publicznego, jakim jest Konkurs) oraz podjęcie 
działań przed zawarciem takiego zobowiązania na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.b 
RODO);  

 udzielania odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych udziałem w Konkursie, jak również 
wykonywania naszych obowiązków związanych z reklamacjami dotyczącymi Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. 

 b RODO); 

 w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności na cele księgowości  
i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również w celach archiwalnych oraz do 
ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – prawnie uzasadnione cele administratora (art. 6 
ust. 1 lit. f RODO). 

Do danych osobowych kontrahentów, w związku z celami i czynnościami przetwarzania wskazanymi 
powyżej, mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające dane na jego 
zlecenie), np. firmy prawnicze, informatyczne. Odbiorcami danych osobowych kontrahentów mogą być: 
banki i operatorzy płatności, przewoźnicy i operatorzy pocztowi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane 
osobowe kontrahentów administrator może również przekazać organom  uprawnionym do uzyskania takich 
danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, komornikom lub organom ścigania – pod 
warunkiem, że wystąpią z żądaniem w oparciu o wiążącą administratora podstawę prawną.   

Dane osobowe kontrahentów Administrator będzie przetwarzał przez cały okres nie dłuższy niż 5 lat.  

Podanie danych osobowych  wskazanych w karcie zgłoszeniowej do Konkursu ma charakter dobrowolny, 
jednak jest warunkiem wykonania przez Administratora rejestracji uczestnictwa w Konkursie.  
Zgodnie z RODO, podmiotowi danych przysługuje w każdym czasie prawo do: 1.dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii; 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3. Usunięcia danych oraz 
ograniczenia przetwarzania danych; 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5. przenoszenia 
danych; 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
Administrator nie stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania.  
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