
 

 

 
 

 
REGULAMIN 

KONKURSU LITERACKO-FOTOGRAFICZNEGO "PANKREACJE" 
 
 
1. Informacje ogólne 

- Organizatorem konkursu "Pankreacje" jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach.  

- konkurs odbywa się w systemie on-line, za pośrednictwem strony internetowej 
Organizatora www.mgck-jl.pl oraz www.facebook.com/mgckJL 

- konkurs jest podzielony na dwie kategorie: 

• kategoria literacka – można zgłaszać prace napisane dowolnym stylem 
literackim 

• kategoria fotograficzna – można zgłaszać fotografie wykonane dowolnym 
stylem, a także dowolnym aparatem fotograficznym lub smatrfonem 

- każdy z Uczestników przystępując do niniejszego konkursu wyraża zgodę na 
postanowienia i zobowiązuje stosować się  niniejszego Regulaminu. 

 
2. Cele i założenia programowe konkursu: 

- popularyzacja twórczości związanej z pandemią lub powstałej w jej trakcie, 
- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań, 
- rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką młodzieży i dorosłych, 
- wyłowienie talentów literackich i plastycznych, 
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami. 

 
3. Adresaci konkursu: 

- konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim brać udział wszystkie osoby dorosłe 
oraz młodzież w wieku 14+ 

- uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną 
zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 14 lat, a nie 
ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna prawnego. 

 
4. Zasady uczestnictwa: 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres poczty 
elektronicznej Organizatora prac dotąd niepublikowanych i nie nagradzanych  
w innych konkursach, a także nie publikowanych w sieci Internet, 

- jeden autor może nadesłać maksymalnie 3 prace, 
- w kategorii fotograficznej dopuszczalne są serie zdjęć (max 5 zdjęć); seria zdjęć 

traktowana będzie jako jedna praca, 

http://www.mgck-jl.pl/
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- wiadomość e-mail powinna zawierać także dane personalne autora (imię, 
nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email, tytuł pracy) 

- zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 
zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej 
kompozycji zdjęcia   

- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 
mniej niż 2400 pixeli, jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. 

- prace literackie powinny być zapisane w formacie doc., docx., odt. Praca nie 
powinna być dłuższa niż dwie strony formatu A4. 

- prace zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,  
w tym w szczególności dóbr osobistych, prawa do prywatności, a także ogólnie 
przyjętych norm obyczajowych. Nie mogą również zawierać materiałów 
chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 
uprawnionych. 

 
5. Termin składania prac: 
Prace należy przesłać do 14 czerwca 2020 roku, na adres: biuro@mgck-jl.pl 
 
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora,  wg następujących 
kryteriów: 

- kategoria literacka: bogactwo języka, poprawność stylistyczna, gramatyczna, 
ortograficzna i interpunkcyjna, zastosowanie bogatych środków artystycznego 
wyrazu. 

- kategoria fotograficzna: oryginalność, kreatywność, estetyka, efekt wizualny, 
przejrzystość, techniczna poprawność wykonania. 

Skład Jury zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie. 
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do 
wykorzystania utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji. 
 
7. Przystępując do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik 
konkursu oświadcza, iż: 

- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, 
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach/pracach wyrażają zgodę na ich 
opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję, 

- zgadza się na opublikowanie pracy na stronie www.mgck-jl.pl oraz 
www.facebook.com/mgckJL  w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu, 

- w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie, wyraża zgodę na 
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy bez ograniczeń 
terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, 
miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych  
z konkursem, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych  
i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie  
i zwielokrotnianie, a także rozpowszechnianie. 

 

mailto:biuro@mgck-jl.pl
http://www.mgck-jl.pl/
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8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem prac pokrywają uczestnicy. 
 
9. Każda z kategorii oceniana będzie oddzielnie. Laureaci konkursu otrzymują nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Organizatora lub ewentualnych sponsorów o wartości:  
I miejsce - 500 zł,  
II miejsce - 300 zł,  
III miejsce - 200 zł.  
 
10. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród, Organizator poinformuje laureatów 
telefonicznie lub pisemnie (za pomocą poczty elektronicznej). Protokół z posiedzenia Jury 
zostanie ogłoszony na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Jelczu-Laskowicach www.mgck-jl.pl oraz www.facebook.com/mgckJL 
 
11.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  regulaminie  
w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.  
 
12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu: 798-960-230  
lub pod adresem email: biuro@mgck-jl.pl. 
 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i laureatów konkursu literacko-
fotograficznego „Pankreacje” 

1. Administrator danych osobowych 
My, Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. 
Oławskiej 46 jesteśmy Administratorem danych osobowych uczestników i laureatów konkursu literacko-
fotograficznego „Pankreacje”. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  
w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@mgck-jl.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w punkcie 1. 
3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu literacko-fotograficznego „Pankreacje” na 
podstawie wyrażonej przez uczestników zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 1 . Za wyrażenie zgody 
uznajemy przesłanie pracy na konkurs. Dane, które będziemy przetwarzać to imię i nazwisko, adres,  adres e-
mail, nr telefonu, jeśli uczestnik zostanie laureatem konkursu dodatkowo przetwarzać będziemy wizerunek,  
nr konta, nr PESEL jeżeli zajdzie konieczność zapłaty podatku dochodowego od wygranej. 
4. Odbiorcy danych 
Dane laureatów w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku zostaną upublicznione w materiałach 
promocyjnych oraz materiałach prasowych. 
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazujemy danych. 
6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe uczestników przechowywane będą zgodnie z obowiązującą w MGCK instrukcją kancelaryjną 
przez okres 5 lat. 
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, 

s.1) 

http://www.mgck-jl.pl/
http://www.facebook.com/mgckJL
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a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przez MGCK przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
g) prawo do cofnięcia zgody – zgodę można cofnąć telefonicznie, pisząc na adres MGCK lub pisząc e-mail. 
 
8. Informacja o obowiązku/dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie literacko-fotograficznym 
„Pankreacje”. 
 
 

 

 
 
 


