
„Dziedzictwo sztetla” - konkurs fotograficzny 
 

REGULAMIN 
1. Organizatorzy: 

OEM Świętokrzyski Sztetl 
ul. Wspólna 14 
26-020 Chmielnik 
Współpraca: Małgorzata Gładyszewska, Wojciech Książek, Artur Sekuła. 
  

1. Przedmiot i cele Konkursu: 
a) Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące dziedzictwo historii, kultury   

i religii społeczności  żydowskiej woj. świętokrzyskiego. 
b) Preferowane  będą  fotografie przedstawiające architekturę żydowską lub jej ruiny, 

detale architektoniczne, ocalałe przedmioty kultu i życia codziennego (np. menora, 
świeczniki), krajobraz kulturowy (np. cmentarz żydowski, zabudowa miasteczek itp.). 
Cele Przeglądu: 

 promowanie miejsc i obiektów związanych z kulturą żydowską, 
 rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kultury żydowskiej regionu 
 rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników  

w dziedzinie fotografii,  
 promowanie i odkrywanie nowych talentów. 

 
2. Zasady uczestnictwa w Konkursie 

a) Konkurs skierowany jest do amatorów zainteresowanych fotografią. 
b) Nie przewiduje się podziału na kategorie wiekowe uczestników konkursu. 
c) Uczestnik musi być autorem zdjęcia. Wyklucza się prace tworzone wspólnie 

(współautorstwo). 
d) Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w Konkursie. 
d) Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać wypełnioną kartę  zgłoszeniową oraz 

fotografie w formacie TIFF, JPG, RAW na adres mailowy: 
kontakt@swietokrzyskisztetl.pl 

e) Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 lipca 2020 r. Nadesłane  prace 
zaprezentujemy w formie wystawy online w sierpniu 2020 r. Ogłosimy wówczas 
laureatów konkursu. 
Jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli, zostanie również  zorganizowany 
jesienią wernisaż w synagodze. Na wernisaż oraz rozstrzygnięcie konkursu uczestnicy 
przybędą  na własny koszt. 

f) Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. 
g) Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Prosimy o nadsyłanie 

plików w wysokiej rozdzielczości – np. przez WeTransfer. 
h) Organizator ma prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na 

podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej. 
i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem 

fotografii. O poprawnym transferze zdjęć Organizator powiadomi zgłaszającego 
komunikatem na stronie. 

j) Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 



publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora oraz na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych Organizatora, w tym w szczególności na 
utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną,  
na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także 
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie  oraz telefonach 
komórkowych. 

 
3. Zdjęcia konkursowe 

a)  Dopuszcza się nadesłanie maksymalnie 4 zdjęć przez każdego  uczestnika.  
b)  Prace oceni komisja w składzie: Małgorzata Gładyszewska, Wojciech Książek, Artur 

Sekuła. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA UCZESTNICTWA  

Konkursu fotograficznego 
 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI: 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………... 

Dane do kontaktu e - mail/telefon………………………………………………………………. 

Tytuł pracy (dobrze widziane wskazanie miejsca wykonania fotografii)  

………………………………………………………………………………………….……….. 

 

Podpis opiekuna prawnego/rodzica…………………………………………………………….. 

 

 

…………………………….. 

Podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

1/ Zezwalam/ nie zezwalam* (niepotrzebne skreślić)  na wykorzystanie mojego imienia, 
nazwiska, danych do kontaktu e-mail/nr telefonu  w celu zgłoszenia, udziału w wydarzeniu, 
wręczenia nagród/wyróżnień w ramach Konkursu fotograficznego w Chmielniku i 
wykorzystania imienia i nazwiska na stronie Chmielnickiego Centrum Kultury i OEM 
„Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, a także na Facebooku Chmielnickiego Centrum 
Kultury, OEM „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku (oraz przekazanie informacji do mediów, 
prasa lokalna „Kurier Chmielnicki”). 

 

…………………………………….. 

Data 

…………………………………………………………. 

Podpis  

2/ Zgodnie z art. 6  ust.1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej RODO wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenio-
wym do Konkursu fotograficznego w Chmielniku.  przez Administratora: Chmielnickie Cen-
trum Kultury w Chmielniku, ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik reprezentowane przez Dy-
rektora Chmielnickiego Centrum Kultury  w Chmielniku w OEM „Świętokrzyski Sztetl” w 
Chmielniku, ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik,  podaję dane osobowe dobrowolnie i świa-
domie w celu realizacji zadania: organizacja Konkursu fotograficznego w Chmielniku. 

3/ Wyrażam  zgodę/ nie wyrażam zgody* (niepotrzebne skreślić)   na nieodpłatne  używanie, 
wykorzystanie i  rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na 
wszelkich nośnikach (w tym w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej) przez  Chmiel-
nickie Centrum Kultury w Chmielniku, OEM Świętokrzyski Sztetl  w Chmielniku na  potrze-
by organizacji Konkursu fotograficznego w Chmielniku. 

4/ Niniejsza  zgoda  jest  nieodpłatna,  nie  jest  ograniczona  ilościowo,  czasowo  ani 
terytorialnie. 

5/ Dla potrzeb organizacji Konkursu fotograficznego w Chmielniku mój wizerunek może być 
użyty do różnego rodzaju form elektronicznego  przetwarzania,  kadrowania   i  kompozycji,  
a  także  zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 
komentarzem, natomiast  nagrania  filmowe  z  moim  udziałem  mogą  być  cięte,  
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
organizacji Konkursu Fotograficznego w Chmielniku oraz w celach informacyjnych. 

6/ Niniejsza  zgoda  obejmuje  wszelkie  formy  publikacji,  w  szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach: Chmielnickiego Centrum Kultury, OEM 
„Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku oraz  portalach społecznościowych  Facebook,  Twitter 
itp. oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych). 

…………………………………….. 

Data 

…………………………………………………………. 

Podpis  



Oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana, że: 

1. Administratorem danych jest Chmielnickie Centrum Kultury, mające siedzibę 
Chmielniku (26-020), ul. Starobuska 10.  

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: 
chmielnickie@gmail.com   lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Chmielnickie Centrum Kultury wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: rodo@chmielnik.com. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu 
fotograficznego w Chmielniku, publikacji informacji  o uczestnikach, laureatach 
nagród, wyróżnień i zdjęć z wydarzenia,  wręczenia nagród/wyróżnień na stronie 
internetowej Chmielnickiego Centrum Kultury, OEM  „Świętokrzyski Sztetl”  
w Chmielniku oraz w portalu społecznościowym Facebook Chmielnickiego Centrum 
Kultury, OEM „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku , a także w celach 
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych.  

5. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 
którym jest umożliwienie zgłaszającym wzięcia udziału w wydarzeniu i umożliwienie 
Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji i zdjęć oraz 
archiwizację dokumentów. 

6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Chmielnickie Centrum Kultury, mają prawo 
do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania ich sprostowania, 
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały 
zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem, 
- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość 
danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 
danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, 
ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do 
czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego 
sprzeciwu, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana 
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-
193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 

8. Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim 
osoba inna niż osoba której dane dotyczą. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 
Organizatorowi zorganizowania konkursu i wydarzenia.  
 

………………………………………………… 
Data i podpis 


