
 

XIII OTWARTY OGÓLNOPOLSKI 
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KK aa rr ll ii nn oo   22 00 11 99   

 

 

Karliński Ośrodek Kultury ma zaszczyt zaprosić do udziału w XIII Edycji 

 Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. ”Takie jest życie, taki jest świat”, będącego 

kontynuacją poprzedniego, trwającego 14 lat, cyklu „Cztery Pory Roku”. 

 

Serdecznie zapraszamy!  
 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący - profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. 

Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych 

obrazów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

2. Każdy uczestnik może nadesłać do 10 prac wykonanych dowolną techniką o formacie nie mniejszym niż  20 x 

30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia (układ 

kompozycji). Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki JPG, bmp lub tif na płycie 

CD lub DVD). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawy oraz do promocji konkursu i wystawy na 

stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie 

pokonkursowej, a także prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy. 

3. Każda praca powinna być na odwrocie opisana: tytuł, imię i nazwisko autora, dokładny adres, kontakt. Dane 

osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców, 

dostarczenia nagród i odesłania prac oraz promocji naszego konkursu w przyszłych latach. 

4. Prace należy nadesłać w sztywnych opakowaniach (w tych samych zostaną po konkursie odesłane), 

organizatorzy traktować je będą z największą dbałością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zagięcie lub 

inne uszkodzenie podczas przesyłki. 

5. Na początku maja b. r. organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na 

wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych (pula nagród – 2500zł). O dokładnym terminie 

wystawy autorzy zostaną poinformowani. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu 

uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej. 

6. Odbitki zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych przechodzą na własność Karlińskiego Ośrodka Kultury. Prawa 

autorskie tych prac pozostają własnością ich autorów.  

7. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich 

do prac zgłoszonych do konkursu i zapewnia organizatora, że zgłoszone zdjęcia nie naruszają praw osób 

trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 

osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs. 

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

9. Zdjęcia i ich wersje cyfrowe, należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) wraz z kartą zgłoszeniową oraz 

zgodą na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 30 kwietnia 2019 r.(decyduje data dostarczenia 

przesyłki) na adres: 

 

Karliński Ośrodek Kultury 

ul. Parkowa 1 

78-230 Karlino 

tel/fax (0048) 94 3117784,  

e-mail: kokkarlino@op.pl 
kokkarlino.foto@gmail.com 

strona internetowa: www.kokkarlino.pl

mailto:kokkarlino@op.pl
mailto:kokkarlino.foto@gmail.com
http://www.kokkarlino.pl/


Karta zgłoszeniowa 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 

 „Takie jest życie, taki jest świat” 

KARLINO 2019 

 

Imię i nazwisko  .............................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania  ............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

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

Wykaz zdjęć zgłoszonych do konkursu – numer, tytuł  (opcjonalnie krótki opis - data, miejsce, charakter 

wydarzenia, itp) 
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Oświadczam prawdziwość powyższych danych oraz że zapoznałam(-em) się z treścią regulaminu konkursu „Takie jest 

życie, taki jest świat” Karlino 2019 i akceptuję jego postanowienia. 

 

              ............................................................. 

                                                                                       podpis uczestnika  

 

 

 

Zgoda opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …................................................................................................  

w konkursie i wystawie „Takie jest życie, taki jest świat” Karlino 2019  i ponoszę pełną odpowiedzialność za ewentualne 

naruszenie praw osób trzecich w myśl regulaminu. 

 

 

……………………………………… 

                                                             podpis rodzica lub prawnego opiekuna 



ADMINISTRATOR  
DANYCH OSOBOWYCH 
Karliński Ośrodek Kultury 
ul. Parkowa 1 
78 – 230 Karlino 

 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Ja niżej Podpisana/Podpisany 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
(podać imię i nazwisko) 

 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697 z 27 kwietnia 

2016 r. (zwanym RODO), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych 
osobowych przez Karliński Ośrodek Kultury ul. Parkowa 1, 78-230 Karlino (zwany dalej Ośrodkiem), 

który jest Administratorem Danych Osobowych (zwany dalej ADO) 

 
w zakresie: 

1. Imię i nazwisko 
2. Adres do kontaktu 

3. Telefon kontaktowy 

4. Adres email 
 

w celu:  
Uczestnictwa w XIII Otwartym Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 

 pn. „Takie jest życie, taki jest świat”. 
 

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda została wyrażona dobrowolnie i spełnia wszystkie warunki  

o których mowa w art. 7 RODO tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie                
o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie  

o warunku możliwości jej rozliczalności (czyli zgodności z zasadami określonymi w RODO). 
 

 

 
 

 
               ……………………………………..……… 

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowna Pani / Szanowny Panie 

 

Karliński Ośrodek Kultury przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających 

z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.  

 

Administratorem Danych jest:  

Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą - w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1. 

 

W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować: 

 

- listownie na adres: – Karliński Ośrodek Kultury, 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1; 

- e-mailem: Inspektor Danych Osobowych – Zdzisław RACZEWSKI - iod.kok@karlino.pl . 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych 

przetwarzanych przez Karliński Ośrodek Kultury jest art. 6 ust 1 lit. c 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane  

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną 

otrzymania takich informacji . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany  

w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania  decyzji oraz nie będą 

profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich. 

 

 
 
       

 

.......................................................... 
czytelny podpis  

 


