
 



Regulamin przeglądu fotograficznego „Ciechanów Moje Miasto”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO (adres: ul. 17
Stycznia  56a,  06-400  Ciechanów,  NIP:  566/19/68/391  i  Ciechanowski  Klub  Fotograficzny  (dalej:
Organizator).
2. Uczestnikami przeglądu (dalej: Uczestnikami) może zostać każda osoba, która dokona prawidłowego
zgłoszenia pracy do 31.03.2021 roku w sposób wskazany w dalszej części regulaminu.
3. Przegląd nie ma limitu czasowego. Nadesłane prace będą wisiały na wiatach przystankowych dopóki
nie zostaną ponownie zagospodarowane w innym celu.
4. Uczestnicy przystępujący do udziału w przeglądzie przenoszą na Organizatora prawo do publikacji
pracy  w  tym:  udostępnianie,  kopiowanie  i  prezentację  pracy  w  mediach  społecznościowych
zarządzanych przez Organizatora.
5.  Organizator  oświadcza,  że  nadesłane  prace  nie  będą  wykorzystywane  w celach  zarobkowych,  a
jedynie w celu edukacji kulturalnej.

§ 2
Adresaci przeglądu

1.  Przegląd  ma  charakter  lokalny,  skierowany  jest  do  wszystkich  osób  zainteresowanych,  głównie
pasjonatów fotografii (powyżej 15. roku życia).
2. Zgłoszenia w imieniu Uczestników niepełnoletnich dokonuje ich opiekun prawny działający w ich
imieniu za pośrednictwem poczty email.

§ 3
Opis i cel przeglądu

1.  Przegląd  fotograficzny  ”Ciechanów  Moje  Miasto”  ma  na  celu  pobudzenie  kreatywności  wśród
miłośników fotografii, jak również zaprezentowanie ich twórczości szerszej publiczności.
2.  Niniejszy  przegląd  jest  inicjatywą  kulturalno-fotograficznym  –  jego  celem  jest  zrobienie  5-7
fotografii  Ciechanowa,  które  ukazałyby  nasze  miasto  z  zupełnie  innej  strony.  Wybrane  przez  jury
prace ,w kwietniu 2021 roku,  zostaną zamieszczone na wiatach. Ponadto każdy Uczestnik powinien
wysłać plik tekstowy ze swoją notką biograficzną (Kim jest? Czym się zajmuje? Kiedy zaczęła się jego
przygoda z fotografią?).
3. Każdy Uczestnik może przesłać pięć do siedmiu prac (fotografii).

4. Pracę należy nadsyłać w postaci pliku JPEG (najlepiej) w formacie  3000x3000 pikseli o rozdzielczości
minimum 72 dpi na adres:  mojemiasto@coekstudio.pl  do dnia  31.03.2021 roku (włącznie),  w temacie
maila należy wpisać frazę „Ciechanów Moje Miasto”, z kolei w treści imię i nazwisko Uczestnika, wiek,
oraz miejscowość. W załączniku maila należy dodać pliki JPEG oraz plik tekstowy (zdjęcie powinno mieć
tytuł – może być on autorski, albo powinien zawierać nazwę miejsca, które na nim się znajduje), zaś do
treści należy dodać poniższe oświadczenie (wystarczy skopiować tekst napisany kursywą):

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu i w
tym zakresie  zgadzam się  na  ich  przetwarzanie.  Oświadczam,  że  wiem zapoznałem się  z  poniższą
klauzulą:
Informujemy,  że  Twoje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Ciechanowski  Ośrodek  Edukacji
Kulturalnej „STUDIO” (adres: 17 stycznia 56a, 06-400 Ciechanów) jako Administratora danych, w
celu  zrealizowania  Twojej  sprawy.  Jeżeli  chcesz  skontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych
Osobowych  napisz  pod  adres  e-mail:  iod.ciechanow@rodowsamorzadach.pl.  Twoje  dane  będziemy
przechowywać  do  czasu  zrealizowania  sprawy,  w  której  się  z  nami  kontaktujesz,  wygaśnięcia
ewentualnych  roszczeń  z  nią  związanych  lub  momentu  wygaśnięcia  obowiązków  przechowywania
danych  wynikających  z  przepisów  prawa.  Przysługuje  Ci  prawo  dostępu  do  Twoich  danych  oraz
otrzymania ich kopii,  poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO



przesłanek. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z
Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

§ 4
Kryteria oceny

1.  Z  uwagi  na  charakterystykę  przeglądu  jurorami  będą  pracownicy  COEK STUDIO,  jak  również
członkowie Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego.
2. Prace oceniane będą wybierane przez powołane do tego jury.
5. Organizatorzy wręczą uczestnikom upominki za udział w przeglądzie.
6. O upominkach oraz sposobie jej odbioru Organizator poinformuje Uczestnika korzystając z adresu
mailowego, z którego prace zostaną wysłane.

§ 5
Uwagi końcowe

1. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Wysłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie na jej na stronie internetowej 
organizatora.
4. Udział w przeglądzie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie pracy Uczestnika w celach 
promocyjnych przez Organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich)
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego przeglądu, po wyczerpaniu drogi postępowania 
polubownego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.


