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Cele konkursu:
- promocja twórczości fotograficznej młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie ekspresji twórczej,
- doskonalenie warsztatu fotograficznego.
Uczestnicy konkursu:
młodzież
- urodzeni w latach 2007-2003

dorośli
- urodzeni w 2002 i starsi

Zgłoszenia:
Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę, fotografie zgłaszane do Konkursu przyjmowane będą
w wersji cyfrowej Uako wglądówki) w formie plików jpg o szerokości boku 1200 pikseli 72dpi.
Pracę należy dołączyć do formularza dostępnego na zapisy.zok.com.pl do 14 maja 2021.
Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej należy przesłać, po otrzymaniu zaproszenia
Organizatora, do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w pliku o wielości od 2 do 5 MB i minimum 300 dpi.

Nagrody
Wyróznienia

Prace przechodzą na własność Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych
w katalogu, internecie oraz środkach masowego przekazu w celu informacji reklamy wystawy
bez wypłacania honorariów autorskich z tytułu autorskich praw majątkowych.

Wystawa pokonkursowa zostanie otwarta 12 czerwca na zielonogórskim deptaku. Zdjęcia zostaną
zaprezentowane jako wydruki wielkoformatowe. Podczas wernisażu zostaną ogłoszone wyniki
konkursu oraz przyznane nagrody i wyróżnienia.
Kryteria oceny prac:

Jury:

oryginalność pomysłu,
ekspresja,
wyraz artystyczny,
jakość techniczna,
zgodność z tematem.

Prace oceni komisja, do której organizator zaprosi artystów fotografików i plastyków.
Decyzje Jury są ostateczne.
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RODO:
- przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu,
- przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z oświadczeniem właściciela fotografii, iż posiada zgodę na upowszechnianie wizerunku osób, które się na nim znalazły,
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów
związanych bezpośrednio z organizacją Konkursu Fotograficznego pt. To mnie pasjonuje, organizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. Upoważniam również Organizatora do: wykorzystania wizerunku
osobistego wykonawcy we wszelkich wydawnictwach realizowanych przez Organizatora oraz wykorzystania pracy zgłoszonej do Konkursu w jego wydawnictwach promocyjnych i informacyjnych. Wyrażam zgodę
na wykorzystanie wizerunku osób znajdujących się na fotografii konkursowej na www zok.com.pl oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Zielonogórski Ośrodek Kultury;
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizacji działalności kulturalnej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Rozporządzenia;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -iodo@zok.com.pl.
Jako uczestnik konkursu oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu Fotograficznego "To mnie pasjonuje" i akceptuję jego postanowienia w całości".

