
Regulamin Konkursu Fotograficznego online dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

1. Organizatorem konkursu Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1,
organizator Stacji Artystycznej Rynek, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs na pracę plastyczną jest skierowany mieszkańców Gliwic i Powiatu Gliwickiego bez podziału na
grupy wiekowe.
3. Prace mają być wykonane w formie cyfrowej fotografii.
4. Cyfrowe fotografie przesłać na mail: zapisysar@gmail.com wraz z kartą zgłoszenia.
5. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 listopada 2021 roku.
6. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dwie prace.
7. Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografii Jesieni w Gliwicach.
8. Zwycięzców wyłoni Jury w składzie: Marek Niewiarowski, Agnieszka Kruk-Budzynowska, Ewelina
Pniewska i Przemysław Wiktorczyk, które będzie brało pod uwagę m.in:
• kompozycję,
• pomysłowość w przedstawieniu tematu,
• walory artystyczne,
• zgodność z zadanym przez organizatora tematem.
9. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia
GTW i portalach społecznościowych Organizatora fb.com/StacjaArtystycznaRynek, fb.com/GTWGliwice.
Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości 16
listopada 2021 roku. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć.
Nagrodą główną w konkursie jest rodzinna sesja fotograficzna o wartości 550 zł w atelier fotograficznych
Ewka Fotografia Artystyczna.
10. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi
prawami ani roszczeniami osób trzecich;
b. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż
uzyskały zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.
c. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności. 11.
12. Przetwarzanie danych osobowych:
A. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie GTW z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul.
Zwycięstwa 1/1, KRS 0000203503, NIP 6312417032, REGON 278238460.
B. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: Dariusz Opoka, tel. 500 170 516, e-mail:
d.opoka@gtwgliwice.pl
C. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu realizacji regulaminu konkursu na podstawie
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
D. Dane osobowe uczestników będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym
z mocy prawa.
E. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres
wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach
wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
F. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c. przenoszenia danych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
G. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości udziału w konkursie.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w momencie ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora:
www.gtwgliwice.pl


