
 INTERNETOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY 

  „Portret w stylu Retro” 
 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady konkursu “Portret w stylu retro”,  

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury                             

w Sompolnie, Pl. Wolności 26, 62-610 Sompolno, tel. 63 2714134 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany                                 

przez serwis Facebook ani z nim związany. 

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem 

profilu https://www.facebook.com/mgok.somponoPL/ 

5. Konkurs trwa od 06.07.2020 do 09.08.2020 godziny 23:59:59. 

6. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na portalu Facebook na fanpage 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL nie później niż 10.08.2020. Nagrody                           

rzeczowe będą do odbioru osobistego w siedzibie M-GOK Sompolno. 

7. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.                 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.). 

8. Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresemmgoksompolno@o2.pl  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w 

połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, 

nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób 

nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania 

Serwisu. 

 WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Sompolno. 

2. Konkurs tematycznie dotyczy portretu w szerokim rozumieniu tego słowa, inspiracją do 

wykonania portretu powinny być lata 20. i 30 XX w. Zgłaszane fotografie mogą ukazywać 

jedną lub wiele osób. 

3. Zdjęcie powinno być wykonana przez jednego autora. Z udziału w konkursie wyłącza się                    

osoby zajmujące się profesjonalnie lub zawodowo fotografią.                                              

 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:                                                           

Nadesłanie zdjęcia do dnia 27 lipca 2020 r. na adres mailowy  mgoksompolno@o2.pl lub 

mgoksompolno1@o2.pl W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie nazwy   konkursu, 

natomiast w treści dane autora (imię, nazwisko, wiek, dane kontaktowe- nr telefonu) oraz 

informację o akceptacji regulaminu konkursu.                                                                                          

PROSIMY NIE ZAMISZCZAĆ DANYCH AUTORA BEZPOŚREDIO NA PRACY!!! 

 



CEL KONKURSU 

- rozwijanie kreatywności i pomysłowości w budowaniu scen fotograficznych                                                                                                           

- wyłonienie fotografii, która najlepiej oddaje stylistykę stroju z lat 20. i 30. XX wieku                                                                                             

- wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania. 

 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. W dniu 31 lipca 2020 wszystkie nadesłane prace zostaną udostępnione na portalu 

Facebook na fanpage https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL. Każdej z prac 

zostanie nadany nr startowy zgodny z kolejnością nadesłania. 

2. Nagrodzone zostaną 3 prace, które uzyskają najwięcej polubień, głosowanie zostanie 

zakończone 9 sierpnia 2020 do godz. 23.59.59. 

3. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na portalu Facebook na fanpage 

https://www.facebook.com/mgok.sompolnoPL nie później niż 10.08.2020 

  DANE OSOBOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy. 

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik – Opiekun  wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 215 r., poz. 2135 ze zm.). 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania dokumentacji w formie biuletynów i 

publikacji nadesłanych prac w mediach internetowych, prasowych i innych bez uiszczania 

honorariów. 

2.   Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej pracy konkursowej ze względu 

na zbyt niską jakość pliku. W takiej sytuacji Uczestnik, drogą mailową, zostanie poproszony 

o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości. 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie 

Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,                                         

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i mogą udostępniane 

innym odbiorcom,                                                                                                                                           

Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.                                                              

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  przenoszenia danych, wniesienia    

skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji            

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym                   

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


