
Regulamin konkursu fotograficznego „Kozienice w fotografii – retrospekcja”  
będącego częścią projektu „Kozienice w fotografii – retrospekcja  

(wspomnienie tego co było…pokazanie tego co jest)” 
 opracowanego w ramach konkursu na inicjatywy lokalne 

 „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, 
realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Kozienice w fotografii – retrospekcja” 

(dalej „konkurs”) są: Gmina Kozienice, Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka oraz autor inicjatywy: Franciszek Subocz (dalej „Organizator”). 

2. Konkurs stanowi część inicjatywy „Kozienice w fotografii – retrospekcja 
(wspomnienie tego co było… pokazanie tego co jest)” zgłoszonej do projektu „Nasza 
kultura w Gminie Kozienice” przez Franciszka Subocza. 

3. Cele konkursu:  
a. ukazanie zmian obrazowych w wyglądzie miasta Kozienice i najbliższej okolicy 

poprzez stworzenie fotografii będącej teraźniejszym zobrazowaniem 
fotogramów wykonanych przez autora projektu w pierwszej połowie lat 90-
tych ubiegłego stulecia na terenie Kozienic, 

b. ukazanie cząstkowej 30-letniej historii miasta w oparciu o fotografie i wiedzę 
historyczną uczestników. 

 
II. Terminy 

 
1. Konkurs rozpoczyna się 13 września 2021 r. i trwa do 27 października 2021 r. 
2. Pracę konkursową należy przysłać do 12 października 2021 r. do godz. 17.00. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas wystawy pokonkursowej. 
4. Wystawa pokonkursowa planowana jest na 27 października 2021 r. 

 
III. Zasady udziału 

 
1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Kozienice oraz uczestników zajęć 

fotograficznych prowadzonych w Kozienickim Domu Kultury w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury. 

2. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje od Organizatora fotogram wykonany w latach 
1988-1995 przedstawiający określoną lokalizację z terenu Kozienic i najbliższej okolicy 
oraz w określonym przez Organizatora czasie wykonuje fotografię tego miejsca 
(obiektu) z zachowaniem skali, perspektywy i proporcji. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do zebrania informacji na temat fotografowanej przez 
niego lokalizacji i stworzenia krótkiego opisu historii miejsca i zmian, które nastąpiły w 
ciągu ostatnich 30 lat, opis ten powinien być zawarty na formacie A4 (1 kartka 
maksymalnie) przy zachowaniu czcionki Times New Roman rozmiar 16. 

4. Praca uczestników odbywa się przy ścisłej współpracy z Organizatorem projektu i przy 
jego pomocy. 

5. Zdjęcie konkursowe oraz opis należy przesłać do 12 października do godz. 17.00 na 
adres e-mail fffoto8@wp.pl. 

mailto:fffoto8@wp.pl


6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie. 
7. Zwieńczeniem konkursu jest wystawa pokonkursowa, na której zostaną 

zaprezentowane wszystkie prace konkursowe. 
 

IV. Nagrody 
 

1. Komisja powołana przez Organizatora wyłoni prace, które nagrodzi. 
2. Kryteria, które komisja weźmie pod uwagę podczas oceniania prac, to: 

a. odwzorowanie otrzymanego fotogramu, 
b. jakość zdjęcia, 
c. pomysłowość. 

3. Dodatkowe nagrody przyzna publiczność w drodze tajnego głosowania. 
4. Organizator zdecyduje o liczbie nagrodzonych prac. 
5. Nagrody zostaną wręczone na wystawie pokonkursowej. 

 
V. Końcowe uwagi 

 
1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania zasad konkursu i zachowania 

się zgodnie z zaleceniami Organizatora.  
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem konkursu  

i akceptacją jego treści, a także wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na 
przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych niezbędnych do realizacji 
konkursu 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Kozienicki Dom 
Kultury im. B. Klimczuka, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29, 26-900 Kozienice, jako 
administrator danych osobowych zapewnia danym osobowym pełną ochronę przez 
zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z 
przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże udział w naborze bez 
ich podania nie jest możliwy. Dane nie będą udostępniane żadnym innym 
podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Każdemu kto uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W sprawach związanych z 
przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych:  
- listownie – na adres administratora danych osobowych;  
- e-mail: iod@dkkozienice.pl 
Jednocześnie uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku 
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062)) przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 
(w skrócie KDK) lub przez inne osoby na zlecenie KDK, w tym na: 
- obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek,  
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- na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 
metodami,  

- rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób 
utrwalonymi w ramach realizacji akcji,  

- materiałach służących popularyzacji akcji poprzez rozpowszechnianie wizerunku 
w: 

a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej KDK, serwisie 
społecznościowym Facebook, Instagram czy też w serwisie YouTube; 

b) telewizji; 
c) prasie; 
d) broszurach, ulotkach, gazetkach itp. 

Uczestnicy oświadczają, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie 
narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. 

3. Dane osobowe będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku (np. na 
stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka 
www.dkkozienice.pl czy w mediach społecznościowych Kozienickiego Domu Kultury).  

4. Uczestnicy zgłaszając zdjęcia do konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz 
Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu na wszelkich znanych w chwili 
ogłoszenia niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w szczególności w zakresie 
zwielokrotniania i utrwalania dowolną techniką, w zakresie wprowadzania do obrotu. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych jest nieograniczone w czasie oraz 
nieograniczone terytorialnie. Organizator będzie wykorzystywał Utwory w celach 
promocyjnych. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje 
Organizator. 

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę terminu 
lub inne trudności, które nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
 

http://www.dkkozienice.pl/

