
Ekoprzedsiębiorstwo	oraz	Centrum	Kultury	w	Mielnie	zapraszają	

Mieszkańców	i	turystów	z	Gminy	Mielno	do	udziału	w	konkursie	fotograficznym	

„Wodne	Inspiracje”	

Do	wygrania	wartościowe	nagrody!!!	

Aparaty	natychmiastowe	Fujifilm	Instax	oraz	akcesoria.	

	

Konkurs	skierowany	jest	dla	mieszkańców	i	turystów	Gminy	Mielno	mających	ukończone	15	lat.	

Organizatorem	 konkursu	 jest	 Ekoprzedsiębiorstwo	 przy	 współpracy	 z	 Centrum	 Kultury																													

w	Mielnie	

Tematyką	konkursu	są	wodne	inspiracje	uwiecznione	na	zdjęciach.	Prace	konkursowe	należy	

przypisać	do	kategorii:	ludzie,	natura,	miasto.	Każdy	uczestnik	może	zgłosić	po	jednej	pracy	do	

każdej	 kategorii.	 Zgłoszenie	 do	 konkursu	 odbywa	 się	 poprzez	 przesłanie	 wypełnionego	

formularza	 zgłoszeniowego	 oraz	 pliku/ów	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 adres	

konkurs@ckm.mielno.pl.	Zdjęcie	musi	być	w	formacie	JPG	podpisane	w	następujący	sposób:	

imię_nazwisko_kategoria,	 czyli	 przykładowo	 anna_nowak_natura.	 Zgłoszenia	 prac	 będą	

przyjmowane	do	15	sierpnia	2019	r.	

	

Uroczysta	 prezentacja	 wyróżnionych	 prac	 oraz	 wyłonienie	 zwycięzców	 konkursu	 nastąpi	

podczas	imprezy	Święto	Wody	–	festyn	na	koniec	lata,	która	odbędzie	się	24	sierpnia	2019	roku	

na	 placu	 przy	 Polo	Markecie	w	Mielnie.	 Zdjęcia	 będą	 następnie	 prezentowane	 na	 stronach	

internetowych	 Centrum	 Kultury	 w	 Mielnie,	 jesienią	 zostanie	 zorganizowana	 wystawa																																		

w	 budynku	 Centrum	 Kultury,	 a	 najlepsze	 zdjęcia	 wybrane	 przez	 Jury	 wydamy	 w	 formie	

kalendarza	na	rok	2020.	

	

W	e-mailu	przesłanym	na	adres	organizatora	powinny	znajdować	się	następujące	informacje:	

1. w	tytule	wiadomości	prosimy	napisać:	Konkurs	fotograficzny	WODNE	INSPIRACJE	

2. w	 załączniku	 prosimy	 dodać	 skan	 wypełnionego	 furmularza	 zgłoszeniowego																																					

z	podpisem,	

3. plik	JPG	podpisany	w	następujący	sposób:	imię_nazwisko_kategoria,	czyli	przykładowo	

anna_nowak_natura.		

Szczegółowe	warunki	konkursu	zostały	opisane	w	regulaminie	konkursu	dostępnym	na	stronie	

	



REGULAMIN	KONKURSU	FOTOGRAFICZNEGO	„WODNE	INSPIRACJE”	

§	1	

Organizator	konkursu	

Organizatorem	 konkursu	 jest	 Ekoprzedsiębiorstwo	 przy	 współpracy	 z	 Centrum	 Kultury																														

w	Mielnie.	

§	2	

Cel	konkursu	

Celem	 konkursu	 jest	 ukazanie	 subiektywnego	 spojrzenia	 na	 WODĘ	 i	 wszystkiego	 co	 z	 nią	

związane.	 Woda	 jest	 podstawowym	 surowcem,	 który	 tworzy	 naszą	 planetę	 i	 z	 pewnością	

każdego	 inspiruje	 inaczej.	 Ponadto	 celem	 konkursu	 jest	 rozwijanie	 twórczości,	 wyobraźni,	

róznorodności	i	pomysłowości	u	uczestników	konkursu.	

	

§	3	

Przedmiot	konkursu	

1. Przedmiotem	 konkursu	 jest	 autorska	 praca	 fotograficzna.	Uczestnik	może	 zgłosić	 do	

konkursu	maksymalnie	3	zdjęcia,	po	jednym	w	każdej	kategorii.	

2. Praca	jest	wyrazem	artystycznym,	subiektywną	inspiracją	na	temat	wody,	która	wpisuje	

się	w	poszczególną	kategorię	tematyczną	(ludzie,	natura,	miasto).	

	

§	4	

Uczestnicy	konkursu	

Konkurs	jest	skierowany	do	mieszkańców	i	turystów	przebywających	na	terenie	Gminy	Mielno,	

w	wieku	do	15	roku	życia.	

	

§	5	

Zasady	udziału	w	konkursie	

1. Udział	w	konkursie	jest	dobrowolny.	

2. Fotografie	powinny	posiadać	1	autora.	

3. Zdjęcia	oraz	prace	powinny	być	wykonane	samodzielnie	przez	Uczestnika	konkursu,	na	

terenie	gminy	Mielno.	

4. Jedna	 osoba	 może	 zgłosić	 na	 konkurs	 maksymalnie	 trzy	 fotografie	 wraz	 po	 jednej																							

w	każdej	kategorii.	



5. Zdjęcia	zgłoszone	do	konkursu	muszą	mieć	rozmiar	i	rozdzielczość	umożliwiającą	dobrą	

prezencję	na	wydrukach	formatu	minimum	A3.	

6. Uczestnik	 konkursu	 może	 przesłać	 fotografie	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 adres:	

konkurs@ckm.mielno.pl.	

7. Wiadomość	e-mail	ze	zgłoszeniem	do	konkursu	powinna	zawierać:		

1) nazwę	w	tytule	wiadomości:	Konkurs	fotograficzny	WODNE	INSPIRACJE	

2) w	załączniku	skan	wypełnionego	furmularza	zgłoszeniowego	z	podpisem,	

3) plik	 JPG	 podpisany	 w	 następujący	 sposób:	 imię_nazwisko_kategoria,	 czyli	

przykładowo	anna_nowak_natura	

8. UWAGA:	Jeżeli	rozmiar	zdjęć	jest	za	duży	i	nie	ma	możliwości	wysłania	ich	mailem	można	

9. wysłać	wiadomość	ze	zgłoszeniem	poprzez	serwis	www.wetransfer.com	

10. Zgłoszenie	 prac	 na	 konkurs	 uważane	 będzie	 za	 uznanie	 warunków	 regulaminu,	

wyrażenie	 zgody	 na	 publikowanie	 danych	 osobowych	 zgodnie	 z	 ustawą	 z	 dnia	

28.08.1997	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.	U.	Nr	133	poz.	883)	oraz	przeniesienie	

praw	 autorskich	 w	 całości	 na	 rzecz	 Ekoprzedsiębiorstwa	 oraz	 Centrum	 Kultury																																		

w	Mielnie.	

	

§	6	

Wyłonienie	zwycięzcy	

1. Prace,	które	nie	będą	spełniały	kryteriów	przedstawionych	w	Regulaminie	nie	zostaną	

zakwalifikowane	do	konkursu.	

2. Do	oceny	złożonych	prac	zostanie	powołane	Jury	w	skład	którego	wejdą	przedstawiciele	

Ekoprzedsiębiorstwa	oraz	Centrum	Kultury	w	Mielnie.	

3. Jury	 przyzna	 najlepszym	 pracom	 nagrody	 i	 wyróżnienia:	 zostaną	 wyłonione	 trzy	

pierwsze	miejsca	w	trzech	kategoriach	oraz	laureaci.	

4. Prace	 zostaną	 zaprezentowane	 na	 stoisku	 Centrum	 Kultury	 podczas	 Święta	 Wody																								

w	Mielnie,	a	wyłonienie	zwycięzców	i	nagrodzenie	odbędzie	się	na	scenie.	(data	wraz																															

z	godziną	będzie	wysłana	do	uczestnika	drogą	mailową)	

	

	

	

	



§	7	

Terminarz	

1. Konkurs	zostaje	ogłoszony	z	dniem	01.06.2019	r.	W	tym	dniu	informacje	o	konkursie	

zostaną	 opublikowane	 na	 Profilu	 Centrum	 Kultury	 w	 Mielnie	 na	 Facebook	 oraz	 na	

stronie	CKM.	

2. Prace		należy	składać	do	dnia		15	sierpnia	2019r.	

3. Prace	dostarczone	po	terminie	nie	będą	brały	udziału	w	konkursie.	

4. Rozstrzygnięcie	konkursu	i	ocena	prac	nastąpi	w	dniach	19	-24.08.2019	r.	

5. Wyłonienie	 zwycięzców	konkursu	nastąpi	podczas	 imprezy	 Święto	Wody	–	 festyn	na	

koniec	 lata,	 która	 odbędzie	 się	 24	 sierpnia	 2019	 roku	 na	 placu	 przy	 Polo	Markecie																										

w	Mielnie.	

	

	

Administrator	danych	osobowych.	

Administratorem	Państwa	danych	osobowych	jest	Centrum	Kultury	w	Mielnie	,	adres	Bolesława	Chrobrego	45,				
76-032	Mielno.		

Inspektor	ochrony	danych.	

Możecie	się	Państwo	kontaktować	również	z	wyznaczonym	przez	CKM	inspektorem	ochrony	danych																										
pod	telefonem	94	3149141	adresem	email	kontakt@ckm.mielno.pl.	

Cele	i	podstawy	przetwarzania.	

Będziemy	przetwarzać	Państwa	dane	osobowe	zawarte	w	formularzu	wyłącznie	w	celu	organizacji																																							
i	przeprowadzenia	konkursu	fotograficznego	zgodnie	z	regulaminem	konkursu	fotograficznego	„Wodne	
Inspiracje”	na	podstawie	art.	6	lit.	b	RODO1.	

Odbiorcy	danych	osobowych.	

Odbiorcami	Państwa	danych	osobowych	będą	wyłącznie	organy	uprawnione	na	podstawie	przepisów	prawa,							
oraz	Ekoprzedsiębiorstwo		Mielno.	

Okres	przechowywania	danych.	

Będziemy	przechowywać	Państwa	dane	osobowe	przez	okres	niezbędny	do	realizacji	wyżej	wymienionych	celów.	

Prawa	osób,	których	dane	dotyczą.	

Zgodnie	z	RODO	przysługuje	Państwu:	

a) prawo	dostępu	do	swoich	danych	oraz	otrzymania	ich	kopii;	
b) prawo	do	sprostowania	(poprawiania)	swoich	danych;	
c) prawo	 do	 usunięcia	 danych	 osobowych,	 w	 sytuacji,	 gdy	 przetwarzanie	 danych	 nie	 następuje	 w	 celu	

wywiązania	się	z	obowiązku	wynikającego	z	przepisu	prawa	lub	w	ramach	sprawowania	władzy	publicznej;		
d) prawo	do	ograniczenia	przetwarzania	danych;	
e) prawo	do	wniesienia	skargi	do	Prezes	UODO	(na	adres	Urzędu	Ochrony	Danych	Osobowych,	ul.	Stawki	2,	

00	-	193	Warszawa)		



Informacja	o	wymogu	podania	danych.		

Na	podstawie	regulaminu	konkursu	fotograficznego	„Wodne	Inspiracje”		podanie	przez	Państwa	danych	
osobowych	w	niniejszym	formularzu,	jest	dobrowolne	jednak	niezbędne	aby	wziąć	udział	w	konkursie.	

Informacja	o	przekazywaniu	do	państwa	trzeciego	i	profilowaniu.	

Administrator	nie	ma	zamiaru	przekazywania	danych	osobowych	do	państwa	trzeciego	lub	do	organizacji	
międzynarodowej.	W	trakcie	przetwarzania	danych	osobowych	żadne	decyzje	dotyczące	Państwa	nie	będą	
zapadać	automatycznie	oraz	nie	będą	tworzone	żadne	profile,	co	oznacza,	że	nie	będą	podejmowane	działania,						
o	których	mowa	w	art.	22	ust.	1	i	4	RODO1.	

1	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)	oraz	podjętych	działań.	

	


