
 "Selfie z Niepodległą"- Regulamin Konkursu 

 
 

Akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. 

 

A. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem konkursu „Selfie z Niepodległą” (zwanego dalej “Konkursem”), jest 

Milanowskie Centrum Kultury (zwane dalej “Organizatorem”). 

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w Konkursie. 

3. Celem Konkursu jest odwiedzenie miejsc i wydarzeń w Gminie Milanówek kojarzących się z 

Niepodległością i wykonanie tam selfie. 

  

B. Miejsce i czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs ogłoszony zostaje w dniu 7 listopada 2018 r. na stronie internetowej MCK oraz 

podległych jej stronach społecznościowych. 

2. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 30 listopada 2018 r. Po upływie tego okresu 

zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.mckmilanowek.pl/. 

 

C. Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu  

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Milanówek. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i przekazanie Organizatorowi selfie o tematyce 

niepodległościowej związanej z Gminą Milanówek. 

3. Zdjęcie na konkurs powinno być dostarczone w formie elektronicznej na adres: 

sekretariat@mckmilanowek.pl lub w formie papierowej w formacie min. 20x30 cm (ew. większym) 

wydrukowane na papierze fotograficznym albo nagrane na nośniku CD lub DVD i przesłane lub 

dostarczone na adres Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 1, 05-822 Milanówek, z 

dopiskiem „Selfie z Niepodległą”. Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe, e-mail, telefon 

kontaktowy, oświadczenia oraz zgody będące załącznikiem niniejszego regulaminy i tytuł zdjęcia. 

Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne. 

4. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie, z których Komisja Konkursowa wybierze 

najlepsze.  

5. Do zdjęcia, którego autorem jest uczestnik, należy dołączyć oświadczenie autora pracy 

konkursowej o posiadaniu wszelkich praw do niego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. Prawa autorskie zgłaszanego zdjęcia nie mogą w żaden sposób naruszać praw 

autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za 

wady prawne dzieła zgłoszonego do Konkursu.  

6. Składając zdjęcie uczestnik jednocześnie oznajmia, że posiada zgody ewentualnych osób 

obecnych na zdjęciu i na wykorzystanie ich wizerunków.  

7. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania zdjęć 

konkursowych wszystkich uczestników w celach promocyjnych w środkach masowego przekazu i 

na stronach internetowych, na specjalnym wernisażu prac autorów, na pocztówkach lub w innej 

formie podając imię i nazwisko.  

11. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są 

niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane. 



12. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach. 

13. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, rodzic lub opiekun prawny 

zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgody na udział w Konkursie. Formularz jest 

załącznikiem do regulaminu.  

14. Zwycięskie zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.  

15. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną oraz trzy nagrody specjalne. Komisja 

przewiduje możliwość przyznania wyróżnienia.  

16. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. Wszelkie sprawy 

sporne rozstrzyga Komisja.  

 

D. Postanowienia końcowe  

 

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia/zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie 

fotograficznym. Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i 

osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie projektów je przedstawiających również 

dla celów reklamowych Konkursu.  

Przyjmuję także odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, których 

przedmiotem byłoby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować 

przeciwko Organizatorowi Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią 

regulaminu Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję. 

  

 

___________________________  

Czytelny podpis autora lub rodzica/ prawnego autora1  

 
1 Niepotrzebne skreślić 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji konkursu „Selfie z Niepodległą” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z przepisami 

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 Osobowych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) od dnia jego wejścia w 

życie, tj. od dnia 25 maja 2018 r. 

 

W przypadku wygrania „Selfie z Niepodległą”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Milanowskiego Centrum Kultury 

oraz w prasie lokalnej i w prasie promującej Milanówek. 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawienia. 

Administratorem danych osobowych „Selfie z Niepodległą” jest: 

Milanowskie Centrum Kultury 

ul. Kościelna 3, 05-822 Milanówek 

 

 

___________________________  

Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/ prawnego opiekuna1  

 
1 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie organizatora Konkursu 

fotograficznego „Selfie z Niepodległą”, mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (dziecka 

pozostającego pod moją prawną opieką)1 utrwalonego na zdjęciu zgłoszonym do Konkursu. Zgoda 

uprawnia MCK do używania wizerunku, o których mowa wyżej dla celów zgodnych z przedmiotem 

działalności MCK oraz do ich rozpowszechniana dla ww. celów dowolną techniką, na wszelkich 

polach eksploatacji bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych. 

 

 

 ___________________________  

Czytelny podpis uczestnika lub rodzica/ prawnego opiekuna1  

 
1 Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA 

 

w konkursie fotograficznym „Selfie z Niepodległą”. 

 

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystający z pełni władzy rodzicielskiej 

wobec ........................................................................................................(imię i nazwisko dziecka) 

udzielam niniejszym zgody na udział mojego dziecka (dziecka pozostającego pod moją prawną 

opieką) w Konkursie fotograficznym „Selfie z Niepodległą”.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanego na konkurs zdjęcia przez MCK w 

dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy i do zamieszczenia ich 

w Internecie.  

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu, który rozumiem i w 

pełni akceptuję. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych dziecka dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o 

ochronie danych osobowych(Dz.U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883). 

 

 

 

 

 _____________________________________  

Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna   


