
XXI FESTIWAL KULTURY 

POWIATOWEJ 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

ORGANIZATOR: 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz 

R E G U L A M I N 

I. CELE I ZADANIA 

1. Upowszechnianie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych sztuki fotografowania, 

2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących ziemię głubczycką: piękno 

przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, tradycję i kulturę, 

3. Promocja ziemi głubczyckiej w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora. 

II. UCZESTNICY FESTIWALU 

1. Festiwal ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, 

zajmujących się fotografią amatorsko. 

2. Festiwal dzieli się na dwie kategorie wiekowe: 

a) I kategoria wiekowa – osoby do 16 roku życia, 

b) II kategoria wiekowa – osoby powyżej 16 roku życia. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna 

prawnego. 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne w wersji cyfrowej w plikach 

JPG. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace dotychczas nigdzie niepublikowane i nie 

nagradzane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. 

3. Dopuszcza się edycję fotografii w zakresie podstawowych parametrów zdjęcia tj. kadrowania, 

poprawy kontrastu, jasności, nasycenia i balansu bieli. 

4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z 

różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 



5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć niemniej niż 

3000 pixeli przy rozdzielczości 300 dpi. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10MB. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości 

technicznej. 

7. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać 

prawa ani innych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających w/w warunków. 

9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak 

również z niego wyłączonych. 

IV. OCENA 

1. Do oceny zdjęć powołane zostanie przez organizatorów Jury konkursowe. 

2. Jury konkursowe dokona oceny zdjęć wg następujących kryteriów: 

a. poprawność merytoryczna (zgodność z tematem), 

b. estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia), 

c. ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu) 

d. pomysłowość. 

V. INFORMACJE TECHNICZNE: 

UWAGA: Plik musi zawierać imię i nazwisko autora. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu XXI Festiwalu Kultury Powiatowej. 

2. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022 r. na adres 

promocja@branice.pl  Centrum Kultury Wersalka w Branicach, Kościelna 7, 48-140 Branice. 

3. Wszystkie prace będą publikowane na portalach społecznościowych i stronach internetowych 

organizatora oraz współorganizatorów i placówek współpracujących. 

4. Jury przyzna I, II, III nagrodę w każdej kategorii konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone do 28 

października 2022 r. 

5. Laureaci będą zaproszeni do udziału w koncercie galowym, a ich prace zaprezentowane w formie 

wystawy. W przypadku braku możliwości zorganizowana koncertu galowego, prace zostaną użyte do 

stworzenia filmu podsumowującego XXI Festiwal Kultury Powiatowej. 

 

 

 

OPERATOR XXI FESTIWALU KULTURY POWIATOWEJ 

mailto:promocja@branice.pl


CENTRUM KULTURY I SPORTU „Tkalnia” w Kietrzu, 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Gogolewska tel.: +48 77 485 4404, promocja@tkalniakietrz.pl 

Przesyłając zgłoszenie Uczestnik (a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny) 

wyraża zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM KULTURY I SPORTU „Tkalnia” w Kietrzu 

danych osobowych Uczestnika w zakresie imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania 

oraz wizerunku i głosu w celach organizacji i promocji XXI Festiwalu Kultury Powiatowej poprzez 

udostępnienie w mediach społecznościowych, na stronie internetowej CKiS  

i w innych środkach masowego przekazu. 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 
(“RODO") informujemy, że; 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Centrum Kultury i Sportu “TKALNIA” w Kietrzu, ul. Wojska 

Polskiego 14, 48-130 Kietrz, nr tel. 77 485 44 04, adres e-mail: promocja@tkalniakietrz.pl 
2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane osobowe są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do 

wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a. RODO, tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych w związku z organizacją i promocją działań realizowanych przez CKiS. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane 

będą w celu organizacji oraz promocji XXI 
Festiwalu Kultury Powiatowej w mediach społecznościowych, na stronie internetowej CKiS i w innych środkach 

masowego przekazu. 
4. Dane osobowe udostępnione na portalu społecznościowym Facebook i/lub w serwisie YouTube mogą być 

przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub też 

do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, z 
wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
- prawo do usunięcia danych; 
- prawo do przenoszenia danych; 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) 
– w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem. 
7. Podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostaną 

zebrane. 
8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu 


