REGULAMIN KONKURSU „WYJŚĆ Z OBRAZU”
1. Organizator: Kutnowski Dom Kultury
2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Kutna i Powiatu Kutnowskiego
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia będącego interpretacją wybranego dzieła sztuki. Za
dzieło sztuki uważamy obraz wykonany dowolną techniką, portret lub martwą naturę czy rzeźbę.
Uczestnicy konkursu w domowych warunkach przy użyciu dostępnych im materiałów, wykonują
własną interpretację wybranego dzieła. Fotografia może być wykonana dowolnym sprzętem i
poddana obróbce w dowolnym programie. Wykluczamy jedynie „podkładanie” innego tła niż to, na
którym zdjęcie zostało wykonane.
4. Przy wyborze zachęcamy do korzystania z archiwów cyfrowych Muzeów Narodowych.
5. Za pracę konkursową uważa się zestawione ze sobą: reprodukcję odtwarzanego dzieła i wykonaną
jej fotograficzną interpretację. Praca konkursowa musi zawierać tytuł i autora oryginalnego dzieła
sztuki.
6. Konkurs adresowany jest do całych rodzin, ma to być wspólna zabawa i praca zbiorowa, na zdjęciu
może być dowolna ilość osób lub jedna, a w koncepcji i przygotowaniach uczestniczyć mogą wszyscy
członkowie rodziny.
7. Uczestnicy do konkursu mogą zgłosić od jednej do trzech prac. Każda praca będzie oceniana
odrębnie, nie w zestawie. Jury ma swobodę dowolnej oceny prac i przyznawania nagród,
8. Uczestnik zgłasza na Konkurs pracę w formie wydruku w formacie A3 lub A4 do Kutnowskiego Domu
Kultury lub wysyła emailem na adres konkursy@kdk.net.pl
W przypadku wysyłki należy dołączyć także dane autora i zgodę na przetwarzanie danych.
9. Praca na odwrocie musi być podpisana w następujący sposób: imiona i nazwiska autorów, wiek,
telefon kontaktowy, adres email
10. W załączeniu (na końcu regulaminu), do zamieszczenia - przepisania lub przyklejenia na odwrocie
pracy ZGODA – na wykorzystanie danych uczestników konkursu.
11. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2022r. Miejsce zgłaszania prac Kutnowski Dom
Kultury.
12. Spośród uczestników konkursu Jury wybierze Laureatów, o terminie wręczenia nagród i wystawie
pokonkursowej zostaną powiadomieni telefonicznie.
Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób nagrodzonych na stronie internetowej KDK
www.kdk.net.pl i w mediach społecznościowych do dnia 30 października 2022 roku.
13. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Konkurs kończy wystawa nagrodzonych
prac.
14. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania a także
prezentowania prac na wystawie.
15. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych.
16. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych
egzemplarzy prac.

ZGODA na wykorzystanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
…...................................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska)
przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji
KONKURSU „Wyjść z obrazu”
TAK

NIE

……………………………………………………………
(miejscowość, data i podpis )
Ochrona danych osobowych
1. Podanie telefonu kontaktowego i adresu email przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik)
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ich niepodanie uniemożliwia
przyznanie ewentualnej nagrody. Numer telefonu i email Uczestnika będzie przetwarzany przez
Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i
zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu
oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do
przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w
tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych
osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych
osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez
podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy
użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski
Dom Kultury”).
Postanowienia końcowe
1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna
postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z
regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z
niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie
internetowej Organizatora oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

