
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Senioralne lato 2020 w czasie epidemii” 

 
PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego na najciekawsze zdjęcie „Senioralne lato 2020 w czasie 
epidemii” zwanego dalej „Konkursem” są Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego oraz 
Urząd Miasta Legnicy 

2. Celem konkursu jest aktywizacja osób starszych, rozwijanie ich wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie 
uwagi na to jak toczy się życie w czasie epidemii 

3. Konkurs jest skierowany do osób w wieku 60+ z Legnicy i powiatu legnickiego 
4. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane latem 2020 roku (od 1 czerwca 2020 do 21sierpnia 2020 

r.) 
5. Tematyka konkursu jest dowolna. 
6. Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lck.art.pl oraz na 

facebookowych profilach Legnickiego Centrum Kultury, a także zaprezentowane podczas finału 
konkursu na Polanie Angielskiej w legnickim Parku w dniu 30 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:30. 

PRZYJMOWANIE PRAC 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny 
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie w formacie 20x25 cm 
3. Fotografie należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „Konkurs Senioralne lato 2020” wraz z danymi 

kontaktowymi (imię, nazwisko i numer telefonu) do sekretariatu Legnickiego Centrum Kultury lub 
bezpośrednio do rąk osoby nadzorującej konkurs tj. Elżbiety Chucholskiej do dnia 24 sierpnia 2020 do 
godz. 14:00  

4. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła 
zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

5. Warunkiem przyjęcia pracy jest podanie danych kontaktowych osobie przyjmującej zgłoszenie oraz 
złożenie  podpisu potwierdzającego udział w konkursie i akceptację regulaminu 

OCENA PRAC 

1. Prace oceni trzyosobowe jury. Przyznanie miejsca nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu, wystawa prac i wręczenie nagród odbędzie się 30 sierpnia o godz. 12:30 na 

Polanie Angielskiej w Parku Miejskim 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Biorąc udział w konkursie każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i jego zapisy 
2. Każdy uczestnik oświadcza że jest autorem przekazywanej pracy i przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne 
pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich 

3. Każdy uczestnik biorąc udział w konkursie zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.lck.art.pl 
oraz w serwisie społecznościowym www.fb.com na profilach Legnickiego Centrum Kultury oraz  zgadza 
się na pokazanie zdjęć na wystawie pokonkursowej. 

4. Przekazując fotografię, uczestnik udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii 
na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 

http://www.lck.art.pl/
http://www.fb.com/


i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie 
wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13. 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 - ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Legnickie Centrum 
Kultury im. Henryka Karlińskiego informuje, że: 
- Administratorem Pana/Pani danych jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego 
z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica. 
- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iodo@lck.art.pl.  
- Więcej informacji związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz praw z tym 
związanych odnaleźć można na stronie internetowej www.lck.art.pl zakładka „Przetwarzanie danych 
osobowych”. 
- Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego informuję, iż uczestnictwo w wydarzeniu jest 
również zgodą na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (zdjęć, zapisów wideo oraz 
zapisów dźwiękowych). Dane te mogą być wykorzystane przez Administratora wyłącznie w celach 
promocyjnych działalności statutowej. 

 

mailto:iodo@lck.art.pl

