
Regulamin Konkursu fotograficznego organizowanego w ramach
akcji #zostanwdomu

1. Postanowienia ogólne
 Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu fotograficznego 

organizowanego w ramach akcji #zostanwdomu (zwanego dalej "Konkursem").
 Organizatorem Konkusu jest: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 

38, 31 - 123 Kraków, zwane dalej "Organizatorem".
 Nadesłane prace oceni powołane przez Organizatora Jury. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia 

zostaną zaprezentowanie w wirtualnej galerii na stronach Centrum Młodzieży (w tym na 
stronie: http://cmjordan.krakow.pl/ oraz na profilu Centrum Młodzieży w portalu Instagram i
Facebook). Dodatkowo planujemy zorganizować dogrywkę i wybrać tzw. „nagrodę 
publiczności”. W tym celu opublikujemy wybrane przez Jury zdjęcia (bez podania nazwisk 
autorów) na profilu Facebook. Autor fotografii, która zyska najwięcej polubień również 
otrzyma nagrodę. Możliwość zorganizowania dogrywki zależy jednak od liczby 
nadesłanych na Konkurs zdjęć. 

 Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 Konkurs trwa do 30 kwietnia 2020 roku.

2. Cele
Naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do odnajdywania inspiracji w domu – w 
najbezpieczniejszym na ten moment miejscu. Mamy nadzieję, że organizowany przez nas 
Konkurs:

 pomoże w rozwoju pasji i zainteresowań, w tym w poznaniu możliwości technicznych 
posiadanego przez nas sprzętu fotograficznego i uwolnieniu ducha artysty, który drzemie w 
każdym z nas; 

 ujawni korzyści płynące z aktywnego i produktywnego spędzania czasu w domu;
 zachęci do uczestnictwa w życiu rodzinnym w sposób inspirujący, który być może 

zaowocuje również pogłębieniem więzi z najbliższymi;
 stanie się źrodłem wielu radosnych chwil.

3. Uczestnicy
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 7-10 lat;
 11-14 lat;
 wiek 15+.

4. Zasady konkursu
Podkreślamy, że z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa wszystkie zdjęcia muszą być 
wykonane w warunkach domowych (dopuszcza się zdjęcia na balkonie, rezygnujemy 
natomiast z ogródków – wszystko po to, by zapewnić uczestnikom równe szanse).

 Do wyboru są następujące tematy:
A – Portret rodzinny;
B – Wielkanocne impresje;
C – Domowe zwierzaki.

 Uczestnik Konkursu powinien wykonać zdjęcie samodzielnie.
 Każdy autor może przysłać max. 6 fotografii. 
 Z uwagi na późniejszą prezentację zdjęć on-line nie będziemy przyjmować zestawów zdjęć, 

a jedynie zdjęcia pojedyncze.

http://cmjordan.krakow.pl/


 Uwagi techniczne: fotografie powinny być dobrej jakości oraz w wysokiej 
rozdzielczości (przy czym pojedyncze zdjęcie nie powinno być większe niż 2 MB); 
jedynym dopuszczalnym formatem jest format JPG; każde zdjęcie należy opisać 
imieniem i nazwiskiem, oznaczeniem tematu (A, B lub C) oraz numerem kolejnym 
(jeśli przesyłamy więcej zdjęć w danym temacie), przykład: jan_kowalski_A_1
 

5. Terminarz i warunki uczestnictwa 
Gotowe  prace  prosimy  przesłać  na  adres:  mstachnik@cmjordan.krakow.pl.  W  treści
wiadomości  należy  napisać  imię,  nazwisko  i  wiek  autora  oraz  kontakt  do  rodzica
(opiekuna),  abyśmy mogli  poinformować o wynikach konkursu. Dodatkowo, z uwagi na
przepisy  RODO,  prosimy rodziców  (opiekunów)  o  wypełnienie  zgody  na  uczestnictwo
córki/syna w Konkursie (wymóg ten dotyczy uczestników niepełnoletnich). 
Na gotowe zdjęcia czekamy do 16 kwietnia 2020 roku. 

6. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród
Autorom  najlepszych  prac  Konkursu  fotograficznego  w  ramach  akcji  #zostanwdomu
zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Organizatora.  Nagroda główna w każdej
kategorii  wiekowej  to  bon  na zakupy  w EMPIK-u o  wartości  100 zł  oraz  gadżety
reklamowe. 

7. Dane osobowe oraz warunki publikacji prac
Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Młodzieży im. 
dr. Henryka Jordana z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 38 i są one podawane w 
celu przeprowadzenia Konkursu fotograficznego organizowanego przez naszą jednostkę w 
ramach akcji #zostanwdomu. 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. 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: 
mstachnik@cmjordan.krakow.pl.
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