
Regulamin konkursu fotograficznego  
„Kozienice zimą – kiedyś i dziś” 

 
1. Organizatorem konkursu z nagrodami jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury  

im. Bogusława Klimczuka. 
 

2. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook 
działającego pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej Serwis Facebook).  
 

3. Konkurs rozpoczyna się 11 grudnia 2020 r. z chwilą ogłoszenia na koncie grupy 
„Kulturalna grupa KDK” prowadzonym w Serwisie Facebook i trwa do dnia jego 
zakończenia. Przy czym dzień zakończenia konkursu jest dniem podania zwycięzcy 
konkursu zgodnie z postanowieniem w pkt 10 niniejszego Regulaminu.  
 

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Do konkursu można przystąpić  
do 20 grudnia 2020 r. 
 

5. Uczestnikami konkursu mogą być tylko mieszkańcy miasta i gminy Kozienice. Jeżeli 
uczestnicy konkursu mają poniżej 13 lat zgłoszenia dokonują: rodzic bądź opiekun. Jeżeli 
uczestnicy nie należą do grupy „Kulturalna grupa KDK”, podczas swojego zgłoszenia 
powinni podać link do swojego konta na FB. W wiadomości należy podać również miejsce 
zamieszkania (miejscowość). 
 

6. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia ukazującego zimową lub świąteczną 
scenerię wybranego miejsca w Kozienicach, zrobionego przynajmniej 10 lat temu  
oraz zrobienie aktualnej fotografii w tym samym miejscu. Zdjęcia mają być 
nieretuszowane. Powinny być również opisane, tj. w wiadomości należy umieścić 
informację wskazującą miejsce, w którym zostały wykonane. Jedna osoba może zgłosić 
maksymalnie jedną pracę składającą się z dwóch fotografii (dawna i obecna). Obydwie 
fotografie należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@dkkozienice.pl, najpóźniej  
do 20 grudnia 2020 r., wpisując w temacie „Kozienice zimą – kiedyś i dziś”.  
 

7. Jury wybrane spośród pracowników Kozienickiego Domu Kultury oceni fotografie biorąc 
pod uwagę kryteria takie jak: 
- zgodność z tematem, 
- zimowy/świąteczny klimat. 
 

8. Jury nagrodzi maksymalnie trzy zgłoszenia. 
 

9. Nagrodami w konkursie są gadżety Kozienickiego Domu Kultury. 
 

10. Informacja o wynikach (protokół) zostanie opublikowana na stronie Kozienickiego Domu 
Kultury im. Bogusława Klimczuka www.dkkozienice.pl do 22 grudnia 2020 r. 
 

11. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na portalu Facebook, w „Kulturalnej grupie 
KDK” 22 grudnia 2020 r. o godz. 15.00. 

http://www.dkkozienice.pl/


12. Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani w indywidualnej 
wiadomości. 
 

13. 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 konkursie 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 
 

14. 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.  
 

15. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
 

mailto:iod@dkkozienice.pl

