
 

 

 

 

 

 Konkurs fotograficzny 
 „Mój Przyjaciel Zwierzak” 

 
 
 

 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu 
 43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22 
 tel.: 32 212 44 91 wew. 19 
 e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl 
 www.kulturasuszec.pl 
 
 
Termin nadsyłania prac: do 31 sierpnia 2020 roku 
 
Rozstrzygnięcie Konkursu:  3 września 2020 roku 
 

 
 

Cel i tematyka: 
       Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej w obrębie 
fotografii, kompozycji i estetyki obrazu. Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę na ważną rolę towarzystwa 
zwierząt w życiu człowieka, uwrażliwić dzieci i młodzież na sprawy zwierząt oraz kształtować postawę 
szacunku i opiekuńczości względem naszych braci mniejszych. 
        
Uczestnicy: 

1. Konkurs skierowany  jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat. 
2. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe, w których można zgłaszać prace: 

• I kategoria: 7 - 9 lat; 

• II kategoria: 10 - 12 lat; 

• III kategoria: 13 - 15 lat. 
3. Zdjęcia muszą być wykonane przez uczestnika lub uczestniczkę samodzielnie. 
  

Warunki uczestnictwa: 
1. Uczestnicy i uczestniczki mają za zadanie wykonanie jednego zdjęcia lub cyklu do trzech zdjęć 

swojego zwierzęcego przyjaciela. 
2. Fotografie mogą być wykonane za pomocą telefonu lub dowolnego aparatu fotograficznego. 
3. Do fotografii należy dołączyć kompletnie wypełniony, odręcznie podpisany przez 

rodziców/opiekunów prawnych i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do 
regulaminu), dostępny na stronie internetowej www.kulturasuszec.pl. 

4. Pracę konkursową oraz formularz zgłoszeniowy należy wysłać mailem na adres: 
konkursy@kulturasuszec.pl 

5. Prace nadesłane bez formularza zgłoszeniowego nie wezmą udziału w konkursie. 
 

Kryteria ocenianych prac: 
1. Zgodność z tematem konkursu. 
2. Estetyka i kompozycja zdjęcia. 
3. Oryginalność podejścia do tematu. 
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Ocena jury: 

1. Jury konkursu, wybrane przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów/laureatki w każdej kategorii 
wiekowej, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

3. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.  
5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. 

 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 3 września 2020 roku podczas 
Dnia Otwartego w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

2. W przypadku braku fizycznej możliwości zorganizowania rozstrzygnięcia konkursu z rozdaniem 
nagród ze względów epidemiologicznych, rozstrzygnięcie zostanie przeprowadzone on-line na 
fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu na Facebooku, a odbiór nagród zostanie ustalony 
indywidualnie. 

3. Laureaci i laureatki zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Informacja o wynikach 
dodatkowo zamieszczona zostanie na stronie internetowej Organizatora. 

4. Laureaci i laureatki konkursu, którzy nie będą mogli odebrać nagrody podczas Dnia Otwartego, 
mogą to uczynić do dnia 30 września 2020 roku. Po upływie tego terminu nagrody przechodzą 
na własność Organizatora. 

5. Wszystkie nagrodzone prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o ochronie danych osobowych: 

• administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, znajdujących się przy ulicy 
Ogrodowej 22, 43-267 Suszec; 

• Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl; 

• celem przetwarzania danych jest udział w konkursie; 

• zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane w archiwum przez okres 
ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375  
z dnia 16.09.2002 r. 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

• przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  
a konsekwencją niepodania danych będzie brak umieszczenia na liście laureatów konkursu i możliwości odebrania 
nagrody. 


