
Regulamin e-konkursu fotograficznego   BARLINEK I OKOLICA 
W WIOSENNYM OBIEKTYWIE - #KULTURAWDOMU 
Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu  jest 
Centrum Informacji Turystycznej  - Barlinecki Ośrodek 
Kultury.  

 2. W konkursie udział może wziąć każdy. Warunkiem wzięcia 
udziału jest nadesłanie fotografii, której jest się autorem oraz 
temat kadru zgodny z tematem konkursu . 

 3. Zdjęcie ma przedstawiać Waszą obserwację  Barlinka i 
okolic w wiosennej szacie. Każde zdjęcie powinno mieć 
element rozpoznawalny miasta czy regionu. Nie będą 
akceptowane fotografie samej przyrody. Kadry mogą być 
robione z okna mieszkania, ze spacerów rekreacyjnych czy w 
drodze do pracy albo sklepu. Mogą to być również fotografie 
z domowego archiwum.  Jeżeli na fotografii będą ludzie , 
autorzy musza posiadać zgodę – oświadczenie tej osoby.   
Fotografia  musi być Waszego autorstwa i być odpowiedniej 
jakości tj. wielkości minimum 300 KB. 4. Do zdjęcia 
dołączone powinny być Wasze dane, tj. podpis/tytuł zdjęcia, 
imię i nazwisko autora, numer kontaktowy. Prosimy również 
o opatrzenie w opisie jpg zdjęcia autora i tytuł . 3. Prosimy o 
przesyłanie zdjęć mailowo pod adresem: nordic@barlinek.pl 
do dnia 30 maja 2020 r., godz. 23:59. 4. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 03 czerwca 2020: na stronie www.it.barlinek.pl  , 
stronie www.bok.barlinek.pl  oraz na profilu Facebook BOK i 
Centrum Informacji Turystycznej.  Zwycięzcy zostaną 
powiadomieni również drogą mailową o wygranej. 5. Nagroda 
w konkursie przyznana jest trzem osobom - do wygrania są 

http://www.it.barlinek.pl/
http://www.bok.barlinek.pl/


trzy prace ceramiki użytkowej wykonane przez Pracownie 
Ceramiki działającą już 40 lat w BOK. 

Zwycięzcę wyłoni Jury powołane przez Organizatora. Decyzja 
Jury jest nieodwołalna. 7. Zdjęcia konkursowe zostaną 
ocenione przez jury według następujących kryteriów: - 
realizacja tematu konkursu, - oryginalny pomysł, - wrażenie 
artystyczne. 8. Zwycięskie zdjęcia staną się własnością 
Barlineckiego Ośrodka Kultury . Jest to jednoznaczne z 
przejęciem przez Organizatora na wyłączność majątkowych 
praw autorskich do prac oraz z możliwością wykorzystania ich 
dla własnych potrzeb. Organizator konkursu zastrzega sobie 
prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskich zdjęć, z 
poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego 
wykorzystania. 9. Fotografie biorące udział w konkursie 
zostaną opublikowane na stronie internetowych  CIT i BOK 
oraz na portalu społecznościowym Facebook. 10. Organizator 
konkursu zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania 
lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz 
wręczenia nagród. 11. Zgodnie z rozporządzeniem 
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) dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem danych 
osobowych jest Barlinecki Ośrodek Kultury  ul. Podwale 9   74-
320 Barlinek  reprezentowany przez Dyrektora BOK, 2) z 
inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc 
na adres email: cit@bok.barlinek.pl, 3) dane osobowe będą 



przetwarzane w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego), 4) 
dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, 5) ma Pan/i prawo do: 
dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do 
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 6) do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych 
osobowych narusza RODO; 7) podanie przez Pana/Panią 
danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek 
niezbędne do udziału w/w wydarzeniu; 8) dane osobowe nie 
będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. ……………………………………………………. Data i 
czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


