
III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny

„Z PAMIĘTNIKA MOJEGO SMARTFONA” 2022

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu fotograficznego „Z pamiętnika mojego

smartfona”. Smartfony towarzyszą nam w letnich wędrówkach, zimowych zabawach, odkrywaniu

uroków miast, miasteczek, wsi, lasów, ogrodów, parków. Robimy zdjęcia przyrodzie, architekturze,

wodzie,  zwierzętom,  wschodom  i  zachodom  słońca.  Nasze  urządzenia  przechowują  w  swojej

pamięci nasze najpiękniejsze wspomnienia i wiele niesamowitych obrazów. Czy w galeriach zdjęć

waszych smartfonów też kryją się prawdziwe skarby? Podzielcie się nimi z nami!

Organizator:      Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku

 Warmińskim,  ul. Ks. J. Poniatowskiego 3, 

           11-100 Lidzbark Warmiński

Cele konkursu:

1. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, uwrażliwianie na piękno otoczenia

2. Promowanie własnego regionu

3. Stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnej twórczość fotograficznej

4.  Zachęcanie  do  fotografowania  w  sposób  świadomy  oraz  do  wykorzystywania  smartfona  

do celów twórczych

Uczestnicy:

1. Konkurs adresowany jest do amatorów.

2.  W  konkursie  mogą  uczestniczyć  uczniowie  szkół  podstawowych  i  ponadpodstawowych

z województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Zasady uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu są fotografie samodzielnie wykonane dowolnym smartfonem.

2. Fotografia powinna posiadać jednego autora.

3. Zdjęcia powinny być wykonane w maksymalnej jakości, na jaką pozwala urządzenie. Zdjęcia

w bardzo niskiej rozdzielczości mogą nie zostać przyjęte do konkursu.

4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 6 zdjęć. Dopuszcza się drobną edycję

zdjęć: korekcja kolorów (również za pomocą filtra), kadrowanie.

5. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanych prac

konkursowych  oraz  przysługują  mu  wyłączne  i  nieograniczone  prawa  autorskie  majątkowe   

i osobiste.



6.  W  przypadku  zdjęć  zawierających  wizerunki  innych  osób  uczestnik  konkursu  oświadcza,

że posiada ich zgodę na wykorzystanie ich wizerunku dla potrzeb niniejszego konkursu.

7. Pliki w formacie *.JPG należy przesyłać pocztą elektroniczną lub poprzez WeTransfer na adres 

e-mail:  zpamietnikasmartfona@o2.pl

8.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  skan  wypełnionej  karty  zgłoszenia  oraz  zgody  RODO  

na przetwarzanie danych osobowych (druki w załączniku).

9. W przypadku otrzymania zgłoszenia niekompletnego lub niespełniającego wymogów niniejszego

regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji nadesłanych zdjęć. Prawidłowo

zakwalifikowane  zgłoszenie  zostanie  potwierdzone  zwrotną  wiadomością  e-mail.  Organizator

zastrzega  sobie  prawo  do  zadania  drogą  e-mail  Uczestnikowi  konkursu  dodatkowych

pytań w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zgodności zgłoszenia z regulaminem.

10.  Uczestnik konkursu ponosi  pełną i  wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych

informacji w zakresie uregulowanych regulaminem konkursu oraz złożonych oświadczeń.

11. Termin nadsyłania prac upływa  31 października 2022 r.

Ocena prac:

1. Jury konkursowe powołane przez organizatora dokona oceny prac w następujących kategoriach:

    - szkoła podstawowa (klasy I – IV oraz klasy V – VIII);

    - szkoła ponadpodstawowa;

2.  Komisja  weźmie  pod  uwagę:  oryginalność  zdjęcia,  estetykę  kadru,  spostrzegawczość

i  wnikliwość  fotografa,  kreatywne  wykorzystanie  możliwości  smartfona  i  ogólne  walory

artystyczne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od ilości nadesłanych

zgłoszeń.

Informacje dodatkowe:

1.  Administratorem  danych  osobowych  jest  Młodzieżowy  Dom  Kultury  im.  Ireny  Kwinto

w Lidzbarku Warmińskim, ul. Ks. J. Poniatowskiego 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu

będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej  określonych  celów.  Dane  nie

będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym  z  wyjątkiem  tych,  które  na  podstawie  umowy

prowadzą  działania  marketingowe  i  reklamowe  na  rzecz  organizatora.  Podanie  danych

osobowych ma charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne do udziału w konkursie.  Uczestnikom

konkursu  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  sprostowania,  ograniczenia,

przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.



 2.  Informacje  o  konkursie  dostępne  są  na  naszej  stronie  internetowej:  www.mdklw.pl oraz

na stronie Facebook.

http://www.mdklw.pl/

