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BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM KULTURY 
im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance zaprasza do udziału 

 

XXVII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFII PORTRET 
 

Trzcianka 2022 

 

 

REGULAMIN 
 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady „Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii PORTRET”, 

zwanego dalej „konkursem”. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny  

w Trzciance, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22 w Trzciance. 

 

3. Konkurs współfinansuje Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Gmina Trzcianka. 

 

4. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowienia Regulaminu i zobowiązaniem 

się do ich przestrzegania. 

 

5. W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WSZYSCY FOTOGRAFUJĄCY. 

 

6. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 prac. 

 

7. Fotografie przyjmowane są w formie cyfrowej lub fizycznej, wykonane dowolną techniką. 

 

8. Fotografie przyjmowane w formie cyfrowej muszą zostać przesłane w rozdzielczości min. 300 dpi, długość 

dłuższego boku co najmniej 20-21 cm (2600px). 

 

9. Fotografie przyjmowane w formie fizycznej w formacie od 20x30 cm do 40x50 cm, w przypadku 

większego formatu należy dostarczyć również odbitkę, w której długość dłuższego boku nie przekroczy 

30 cm.  

 

10. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 60 zł należy przesłać na konto BPiCK w Trzciance: Bank PEKAO 

S.A. nr: 48 1240 3741 1111 0010 7921 2475, kopię dowodu wpłaty prosimy przesłać razem ze fotografiami 

i kartą zgłoszenia. 

 

11. Fotografie należy nadsyłać na maila bpicktrzcianka@gmail.com lub fizycznie niepodklejone, w płaskich, 

sztywnych opakowaniach na adres: Centrum Integracji Społecznej Plac Pocztowy 25, 64-980 Trzcianka,  

z dopiskiem „PORTRET”. 

 

12. Fotografie powinny zostać nazwane zgodnie z kartą zgłoszenia. W przypadku fizycznej wysyłki  

na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, adres oraz tytuł pracy. 

 

13. Dane osobowe przechowywane w BPiCK podlegają RODO i można sprawdzić ich status pod numerem 

tel. 67 216 33 59 u inspektora danych. 

 

14. W katalogu i opisie wystawy publikujemy tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz nazwę miejscowości,  

z której przysłano do nas prace, bez podawania konkretnych danych osobowych, które potrzebne są nam 

do kontaktu z autorami (informowanie o wynikach konkursu, odesłanie prac, zaproszenie do kolejnej 

edycji konkursu via e-mail, informowanie o ekspozycji wystawy), dane te nie zostaną udostępnione innym 

podmiotom. 
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15. Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności  

za uszkodzenia prac w czasie przesyłki lub problemy techniczne związane z transmisją danych. 

 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników dla potrzeb własnych 

związanych z konkursem. 

 

17. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, w skład którego mogą wejść m.in. 

artyści, fotograficy, członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów. 

 

18. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące nagrody: I nagroda 2000zł, 

II nagroda 1400zł, III nagroda 1000zł. Jury przysługuje prawo do innego podziału nagród. 

 

19. Oprócz nagród w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia fundowane przez partnerów 

organizacyjnych konkursu. Partnerzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania wyróżnień ani na to, 

kto je otrzyma. 

 

20. Niezależnie od werdyktu Jury, partnerzy organizacyjni mają prawo wybranemu autorowi przyznać 

Nagrodę Specjalną. 

 

21. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Centrum Integracji 

Społecznej. 

 

22. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów. 

 

23. Protokół z obrad Jury zostanie opublikowany na stronie internetowej www.portret.trzcianka.com.pl  

oraz na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny PORTRET na Facebooku. 

 

24. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Centrum Integracji Społecznej, a następnie w innych 

galeriach na terenie kraju. 

 

25. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu  

oraz akceptacją na przetwarzanie danych osobowych w publikacjach traktujących o konkursie. 

 

26. Ostateczną instancją decydującą o interpretacji regulaminu są organizatorzy. 

 

27. Terminarz konkursu: 

• nadsyłanie prac do - 1 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

• ocena Jury do - 31 października 2022 r. 

• powiadomienie do - 14 listopada 2022 r. 

• otwarcie wystawy - 2 grudnia 2022 r. 

 

28. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy na stronę internetową: 

www.portret.trzcianka.com.pl 

 

29. W pilnych sprawach można kontaktować się telefonicznie z BPiCK w Trzciance, tel. 67 216 33 59  

lub tel. 514 081 673. 
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych 

osobowych udostępnionych w deklaracji uczestnictwa w konkursie jest Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22. 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Jarosław Wieczorek, e-mail: bibliotekatrzcianka@op.pl; tel. (67) 

216-33-59. 

 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię  

i nazwisko uczestnika i opiekuna, PESEL, adres, tel. kontaktowy), wyłącznie dla potrzeb niezbędnych  

do realizacji Konkursu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne  

i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie  

art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych 

osobowych związanych z realizacją zadania. 

 

5. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu niezbędnym dla wykonywania przez 

organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. 

 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów promocyjnych i statystycznych BPiCK 

w Trzciance. 

 

7. Wizerunek może być umieszczany w gablotach i innych miejscach do tego przeznaczonych na terenie 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance oraz mediach, stronie 

internetowej i portalach społecznościowych Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimiery 

Iłłakowiczówny w Trzciance. 

 

8. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo  

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

9. Podanie danych osobowych przez uczestników Konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji 

Konkursu. 

 

10. W oparciu o dane osobowe uczestników Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
Autor – imię, nazwisko: .......................................................................................................................... 

 

Adres: …................................................................................................................................................. 

 

e-mail: .................................................................................. tel. ......................................................... 

 
 

Spis prac: 

 

Lp.: Tytuł: 

 

…... …..................................................................................................................................... 

 

…... …..................................................................................................................................... 

 

…... …..................................................................................................................................... 

 

…... …..................................................................................................................................... 

 

…... ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

2. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich i majątkowych do nadesłanego fotografie  

i nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich, ani przepisów prawa. Ponoszę pełną 

odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgłoszoną pracą. 

Jestem świadomy, że w przypadku zgłoszenia roszczeń osób trzecich, jak i naruszenie nim 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zostanę wykluczony z konkursu. 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zawartych w Karcie 

Zgłoszeniowej dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu zgodnie  

z regulaminem konkursu, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu i internecie. 

 

4. Oświadczam, że osoby utrwalone na fotografiach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, 

wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku  

w internecie. 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UCZESTNIKA 

 

 
 

 


