
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„WAKACJE Z MIŁOSŁAWSKIM GADŻETEM W TLE” 

1. Organizatorem konkursu jest Miłosławskie Centrum Kultury, ul. Różowa 6, 62-320 

Miłosław, Tel. 61 438 27 79, mck36@wp.pl  zwany dalej Organizatorem 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Jego uczestnikiem może być każdy bez ograniczeń 

wiekowych, zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w konkursie nie jest 

ograniczony obywatelstwem ani miejscem zamieszkania. W konkursie nie mogą brać 

udziału członkowie rodziny oraz pracownicy Organizatora.  

3. Celem konkursu fotograficznego jest zrobienie zdjęcia podczas wakacji. Zdjęcia mogą 

być zrobione w dowolnym zakątku Polski i świata, ważne, by widniał na nich 

dowolny gadżet z Gminy Miłosław (np. kubek, koszulka, parasol).  

4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: DZIECI (do 18 roku życia) i 

DOROŚLI. 

5. Obróbka zdjęć  przesłanych na konkurs  jest dowolna. Fotomontaż jest 

niedopuszczalny. 

6. Dopuszczalny  format zdjęć JPG z maksymalną jakością. Dłuższy bok zdjęcia 

powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli. 

7. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 fotografie. 

8. Zgłaszanie fotografii: 

a) Organizator przyjmuje fotografię wyłącznie drogą mailową pod adresem: 

mck36@wp.pl 

b) Fotografie wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do niniejszego 

regulaminu) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mck36@wp.pl 

c) Fotografie można przesyłać do Organizatora od 1.07.2021. do 31.08.2021 do godziny 

23:59. 

9. Konkurs główny – nadesłane fotografie oceni powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, która przyzna miejsca i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 

10. Konkurs Facebookowy – nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu Facebook 

MCK, gdzie będą na nie mogli głosować internauci (za pomocą polubień zdjęć). 

Głosy będzie można oddawać w dniach 6-19 września 2021. Zwycięzcy z największą 

ilością polubień zdjęć otrzymają zestawy gadżetów. 

11. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie głównym następujących nagród: 



KATEGORIA DOROŚLI 

1. Aparat FUJIFILM Instax Mini 11 (drukujący natychmiast zdjęcia) wraz z kompletem wkładów i 

zestaw gadżetów. 

2. Bon do Empik o wartości 200 zł i zestaw gadżetów 

3. Bon do Empik o wartości 100 zł i zestaw gadżetów 

 

KATEGORIA DZIECI 

1. Aparat FUJIFILM Instax Mini 9 (drukujący natychmiast zdjęcia) wraz z kompletem 

wkładów i zestaw gadżetów. 

2. Bon do Empik o wartości 200 zł i zestaw gadżetów 

3. Bon do Empik o wartości 100 zł i zestaw gadżetów 

 

12. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się we wrześniu 2021 roku. 

13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku 2021 roku. 

14. Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu 

Facebook Miłosławskiego Centrum Kultury. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji oraz reprodukcji zdjęć nadesłanych na 

konkurs. 

16. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach:  

a) Organizacji działań konkursowych 

b) Publikacji wyników konkursu  

c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody 

17. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miłosławskie Centrum Kultury, ul. 

Różowa 6, 62-320 Miłosław. Dane zbierane są w celu przeprowadzenia działań 

związanych z konkursem fotograficznym.  

Podanie danych jest wymogiem umownym Regulaminu konkursowego. Nie podanie 

danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań 

związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane 

odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą 

również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  



W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo 

kontaktować mailowo pod adresem: mck36@wp.pl 

Nadsyłając pracę na konkurs, autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez 

organizatora. Prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wykorzystania prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium. Autor wyraża zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883). Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 

niniejszego regulaminu.  

18. Nadesłanie prac do konkursu fotograficznego oznacza akceptację warunków 

niniejszego regulaminu.  
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