KONKURS NA REPORTAŻ

REGULAMIN KONKURSU NA REPORTAŻ I FOTOREPORTAŻ
OBSERWATORZY RZECZYWISTOŚCI
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki
powiatowej.
2. Konkurs „Obserwatorzy rzeczywistości” podzielony jest na dwie kategorie: reportaż
i fotoreportaż.
3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
cieszyńskiego.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego tekstu reportażu dotąd
niepublikowanego i nienagradzanego opatrzonego tytułem lub fotoreportażu składającego
się min. z 15 zdjęć max. z 20. Tematyka reportażu i fotoreportażu może być dowolna.

5. Wymagania Organizatora dotyczące zdjęć:










Akceptowane są pliki w formacie .jpg o rozdzielczości 300 dpi.
Zdjęcia zrobione na konkurs mogą być modyfikowane w następujący sposób:
zmiana kontrastu i nasycenia (wszelkie zmiany poziomów i krzywych), kadrowanie,
skalowanie, ostrzenie, rozmycie oraz stosowanie filtrów artystycznych.
Zdjęcia nie mogą zawierać grafik ani tekstów dodanych w procesie postprodukcji
lub doklejonych elementów z innych zdjęć.
Zdjęcia fotografii i reprodukcje obrazu nie będą przyjmowane.
Zdjęcia należy dostarczyć na płycie CD do siedziby Biblioteki Miejskiej w Cieszynie,
ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn z dopiskiem na kopercie „Obserwatorzy
rzeczywistości” do 15 listopada 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.
Przesłane linki do serwisów hostujących pliki nie będą otwierane.
Fotoreportaż należy opatrzyć tytułem i krótką informację Co? Gdzie? Kiedy?

6. Do składanych prac należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1
do regulaminu).
7. Tekst należy wysłać drogą milową na adres: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl
Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
8. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
9. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
I miejsce
II miejsce
III miejsce oraz wyróżnienie.
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Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
10. Nadesłane prace pozostają własnością Organizatora i nie będą zwracane. Mogą
być nieodpłatnie wykorzystywane w dowolnym czasie i formie dla celów
promocji niniejszego konkursu, czytelnictwa i biblioteki.
11. Uroczystość finałowa połączona z wręczaniem dyplomów i nagród odbędzie się 29
listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie ( ul. Głęboka 15)
12. Zgłoszenie reportażu lub fotoreportażu do konkursu jest równoznaczne
z oświadczeniem, że uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu.
13. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu
33 852 07 10 wew. 13 oraz adresem e-mail: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl lub bezpośrednio
w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
15. Konkurs na reportaż i fotoreportaż jest częścią projektu „Obserwatorzy rzeczywistości”
i otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Cieszynie
z siedzibą przy ul. Głębokiej 15, e-mail: sekretariat@biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 520710.
Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@biblioteka.cieszyn.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na
podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych /RODO/) przez czas trwania Konkursu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne
w celu wzięcia udziału w Konkursie.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan prawo
do
jej
cofnięcia
w
dowolnym
momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
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