
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin 

konkursu fotograficznego dla rodzin z Dzielnicy I Stare Miasto 

 
Temat konkursu: “Rodzinne selfie” 

 

Organizator: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

 Współorganizator: Dzielnica I Stare Miasto 
 

Terminarz konkursu:  

- przesyłanie fotografii do 24 września 2021 r. 

- rozstrzygnięcie konkursu – do końca września 2021 r. 

 

Cel konkursu:  

- integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego 

- rozwijanie zainteresowań fotograficznych, poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego 

 

Warunki uczestnictwa i program: 

1. W konkursie biorą udział rodziny, które mieszkają w Krakowie na terenie Dzielnicy I Stare 

Miasto (dorośli oraz dzieci) 

2. Uczestnicy przysyłają fotografie, w formacie jpg. lub png., drogą elektroniczną na adres: 

konkursy@cmjordan.krakow.pl (maksymalnie jedno zdjęcie) wraz z kartą zgłoszenia i zgodami na 

użycie wizerunku 

- przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem: imiona i nazwiska autorów pracy – 

osób uwiecznionych na fotografii, adres zamieszkania w/w, telefon kontaktowy i e-mail osoby 

reprezentującej rodzinę 

- nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w mediach społecznościowych oraz na stronach 

internetowych Dzielnicy I i Centrum Młodzieży 

3. O wynikach zadecyduje jury powołane przez organizatora konkursu 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni o 

wynikach konkursu na podany wcześniej kontakt e-mailowy lub telefoniczny. 

 

Nagroda: 

1. Weekend* z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) dla 10 rodzin (maks. 5-osobowych) 

w Centrum Wypoczynku JORDANOVA (filia Centrum Młodzieży) w Gołkowicach Górnych, koło 

Starego Sącza. 

 

*Pobyt w terminie 1-3 października 2021**. Laureaci zostaną zakwaterowani w drewnianych 

domkach na terenie ośrodka. Szczegółowy program oraz informacje dotyczące wyjazdu zostaną 

przekazane po rozstrzygnięciu konkursu, drogą telefoniczną lub mailową, wszystkim laureatom. 

 

2. Jeśli któraś ze zwycięskich rodzin nie będzie mogła pojechać w ww. terminie, to komisja 
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konkursowa zadecyduje, komu z pozostałych uczestników zostanie przyznana nagroda. 

 

Uwaga! Organizator pokrywa koszt pobytu (dwa noclegi oraz wyżywienie) laureatów. Organizator 

nie pokrywa kosztów ubezpieczania oraz dojazdu: dojazd do Centrum Wypoczynku JORDANOVA 

w Gołkowicach Górnych oraz powrót do Krakowa we własnym zakresie uczestników. 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pobytu. 

 

4. O liczbie nagród decydują organizatorzy i jurorzy. 

 

 
Dodatkowe informacje: 

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać telefonicznie: 12/430 00 15 w. 243, 215. 

Agnieszka Młynarczyk, Anna Dranka-Szot 

 

UWAGA! 

 Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników 

oraz Opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora – Centrum 

Młodzieży na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 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) oraz na podstawie prawa oświatowego. 

 Organizator     zastrzega      sobie      możliwość      wykorzystania      pracy      konkursowej 

i nazwiska Uczestników oraz Opiekunów na potrzeby konkursu. 

 Prace konkursowe nie będą zwracane. 

 Ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) prosimy o fotografowanie osób w grupach, tak, aby pojedyncza osoba nie była 

tematem zdjęcia. 

 
 

Informacja o danych osobowych 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka 

Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w celu realizacji usług 

świadczonych przez naszą jednostkę. Ich pobieranie jest zgodne z wymogami prawa oświatowego. 

 

Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo żądać od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 



 

 

 

 

 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn., że dane będą przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa. 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Dominik Strzebak, UMK, e-mail: 

inspektor6@mjo.krakow.pl 
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