
 
 FOTOGRAFIA 

Dziecięcy i Młodzieżowy Konkurs Fotograficzny 
kwalifikacje do Lubuskich Konfrontacji Artystycznych i PRO ARTE 

Cele: 

 Promocja twórczości fotograficznej dzieci i młodzieży, 

 rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej, 

 doskonalenie warsztatu fotograficznego. 

Organizacja: 
Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku. 
Uczestnicy: 
Grupy wiekowe:  
  I. roczniki 2010 – 2012 
  II. roczniki 2007 – 2009 
  III. roczniki 2006 – 2001 
Wymagania techniczne: 

1. Zgłoszenia: Autor może zgłosić jedną pracę. Temat: „To mnie kręci” – 

uchwyć na zdjęciu to, co jest dla Ciebie źródłem czerpania satysfakcji i daje 

chęć do działania. Zachwyć nas swoją pasją. 

2. Fotografie zgłaszane do konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej, w 

formie plików JPG o szerokości 1200 pikseli 72 dpi. Należy je dostarczyć do 

dnia 10 marca br., na dowolnym nośniku, do siedziby MGOK lub przesłać na 

adres: sekretariat@mgok.czerwiensk.pl. W tytule: „konkurs fotograficzny” 

3. Na fotografiach nie mogą znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie 

są elementem przestrzeni fotografowanej (data, podpis, itp.). 

4. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to 

treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. 

5. Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji, polegającej na 

korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne 

znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną 

zdyskwalifikowane. 

6. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora konkursu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac 

konkursowych w katalogu, Internecie oraz środkach masowego przekazu, bez 

wypłacania honorariów autorskich z tytułu praw majątkowych. 

 
Kryteria oceny: 

 Oryginalność pomysłu, ekspresja, zgodność z tematem; 

  Jakość techniczna. 

 

Terminy: 

 przegląd gminny: 17 - 22 marca, MGOK Czerwieńsk, 

mailto:sekretariat@mgok.czerwiensk.pl


 przegląd powiatowy: LKA - SDK Sulechów, 11 kwietnia 

 finały: LKA - 14 maja, ZOK Zielona Góra, PRO ARTE – do 4 - 6 kwietnia 

 Terminy mogą ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną bezzwłocznie 
poinformowani. 
Zgłoszenie uczestnictwa: 

1. Zgłoszenie następuje na podstawie karty uczestnictwa . 

2. Wymagane jest załączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i 

wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu. Do wyrażenia zgody 

na przetwarzanie powyższych danych, zobowiązani są rodzice lub 

pełnoprawni opiekunowie uczestnika konkursu. Brak wyrażenia zgody, jest 

równoznaczny z utratą praw do udziału w konkursie. 

Zasady organizacyjne: 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji treści regulaminu. 

2. Uczestnicy oraz ich opiekunowie i instruktorzy przyjeżdżają na koszt własny.  

3. Koszty transportu uczestników konkursu, pokrywają instytucje delegujące 

4. Wszelkie decyzje Rady Artystycznej, są ostateczne;  

 
W przypadku nadal trwającej pandemii SARS-CoV-2, Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Czerwieńsku, przewiduje realizację działania w formule 
hybrydowej. 

 



 

 
 
 

KARTA UCZESTNICTWA 

 

prezentacje gminne - FOTOGRAFIA 

 

termin zgłoszenia: 10 marca 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………… 

 

2. Kategoria wiekowa:  

 

 
       Kategoria I   kategoria II    kategoria III 

 

 roczniki 2010 – 2012      roczniki: 2007 – 2009      roczniki: 2006 - 2001 

 
                                                                                (odpowiednie zakreślić) 

 

 

3. Nazwa szkoły (placówki): ……………………………………………………. 

 

 

4. Tytuł pracy mieszczący się w tematyce: „To mnie kręci”: 

 

 ………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Imię i nazwisko instruktora:………………………………………………… 

 

  tel. ………………………………           e-mail ………………………………... 

      

 
 

   ____________________           _____________________        __________________ 

 miejscowość, data  /kierownik placówki delegującej/             / instruktor prowadzący/ 



Załącznik nr 1 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FOTOGRAFICZNY 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKTORA 

 

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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko instruktora  zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym) przez administratora Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury,  

ul. Bolesława Chrobrego 5, 66-016 Czerwieńsk, Organizatora Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych. 

 

TAK    NIE  

 

oraz dodatkowo danych osobowych w postaci:  

a) Pani/Pana numer telefonu podanego w karcie zgłoszenia – w celu kontaktu telefonicznego z 

Panią/Panem w związku z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022. 

 

TAK    NIE  

 

b) Pani/Pana adresu e-mail podanego w karcie zgłoszenia– w celu przesyłania informacji 

związanych z realizacją Lubuskich  Konfrontacji Artystycznych 2022  

 

TAK    NIE  

 

c) wizerunku utrwalonego przez Organizatora Przeglądu Gminnego, Powiatowego Finału 

Wojewódzkiego i Operatora Programu – w celu relacjonowania i promowania Lubuskich  

Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

TAK   NIE  

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania, przechowywania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 

danych i prawie ich poprawiania.  

4. Informacja o prawie do cofnięcia zgody: w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie powyższych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem.  

 

 

Miejscowość, data i czytelny podpis………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 2 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FOTOGRAFICZNY 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych MAŁOLETNIEGO 

(Wypełnia i zgody udziela rodzic lub opiekun prawny) 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic / opiekun 

prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek 

dziecka) takich jak:  

 

1. Imiędziecka: ……………………………………………………………………….. 

2. Nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………. 

3. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………… 

4. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………. 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez 

Organizatora Przeglądu Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do 

celów budowania pozytywnego wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3 

 

 

do Regulaminu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych 2022 

 

konkurs FOTOGRAFICZNY 

 

Zgoda  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika pełnoletniego 

 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych takich jak:  

 

5. Imię :………………………………………………………………………………….. 

6. Nazwisko : ……………………………………………………………………………. 

7. Data urodzenia dziecka: ……………………………………………………………… 

8. Nazwa zespołu (nie dotyczy solistów): ………………………………………………. 

 

dla potrzeb udziału w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych 2022  oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunkowych  utrwalonych przez 

Organizatora Przeglądu Gminnego,  Powiatowego i Organizatora Finału Wojewódzkiego do 

celów budowania pozytywnego wizerunku oraz promowania Lubuskich Konfrontacji 

Artystycznych 2022.  

 

Data i czytelny podpis ....................................................  

 

* Niepotrzebne skreślić  

 
 
 


