REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU FOTOGRAFICZNEGO
im. Stanisława Różewicza
Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w I Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym
im. Stanisława Różewicza organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Radomsku z siedzibą
w Radomsku (97-500), ul. Brzeźnicka 5, Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej
z siedzibą Warszawie (00-666), ul. Noakowskiego 10/54 oraz Fundacja „Foto Pozytyw” z siedzibą
w Radomsku
(97-500), ul. Dembowskiego 20 zwanych dalej Organizatorami. Partnerami projektu są Miasto Radomsko
z siedzibą w Radomsku (97-500), ul. Tysiąclecia 5, Powiat Radomszczański z siedzibą w Radomsku (97500), ul. Leszka Czarnego 22 oraz Urząd Miejski w Przedborzu z siedzibą w Przedborzu (97-570), ul.
Mostowa 29. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu ph. Różewicz Open Festiwal 2021
przy dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
§1
1. Termin pleneru: 19 – 22 sierpnia 2021 r.
2. Plener adresowany jest do artystów fotografików.
3. Celem pleneru jest artystyczna dokumentacja radomszczańskich miejsc związanych ze Stanisławem
Różewiczem i jego braćmi (20.08.2021 r.) oraz piękna przyrody Obszaru Turystycznego Dolin Rzecznych
Pilicy, Warty, ze szczególnym uwzględnieniem terenów nadpilicznych (21-22.08.2021 r.). Pokazanie
wartości kulturowych, historycznych i krajobrazu fotografowanego terenu oraz obiektów. Wykonanie zdjęć
obrazujących polski krajobraz i architekturę, budowle zabytkowe, typy ludowe, sceny rodzajowe
charakterystyczne dla społeczności polskich miast i wsi. Dodatkową wartością wymierną będzie wymiana
doświadczeń twórców oraz integracja środowiska fotograficznego.
§2
1. Organizatorzy zapewniają pobyt, wyżywienie, przewodników, materiały promocyjne i informacyjne
w postaci map, oraz wydruk zdjęć na wystawę, wydawnictwo albumowe 20 cm x 20 cm (1 szt. dla każdego
uczestnika pleneru).
2. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania na rzecz organizatorów 5 plików (z dnia 20.08.2021r.) oraz
10 plików (z dni 21-22.08.2021r.) na wystawę formatu: pliki JPG minimum 5 MB, do dnia 15 września
2021r. Prace będą eksponowane w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w
Radomsku oraz w Galerii Przystanek Cooltura w Radomsku (Galeria Fundacji Foto POZYTYW) i innych
miejscach wybranych przez organizatorów oraz nieodpłatnie publikowane w wydawnictwach dotyczących
pleneru.
§3
1. Kartę zgłoszenia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2021 r. na adres email:
rozewiczopen@mdkradomsko.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń – 25 osób. Karta zgłoszenia stanowi
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Koszt pleneru: 150 zł. Wpłaty opłat z tytułu uczestnictwa w plenerze należy dokonać do dnia 15 lipca
2021 r. po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa u organizatora, na konto Miejskiego Domu Kultury w
Radomsku: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku 47 8980 0009 2001 0060 2291 0001 z dopiskiem
„Ogólnopolski Plener Fotograficzny im. Stanisława Różewicza”. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać
mailem do 16 lipca 2021 r na adres email: rozewiczopen@mdkradomsko.pl.
§4
1. Dojazd i poruszanie się po terenie pleneru własnym transportem
2. Organizator informuje, że sprzęt fotograficzny oraz inne mienie ruchome nie będzie posiadało
ubezpieczenia.
3. Komisarzem pleneru jest Marcin Kwarta tel. 571260478, email: marcin.kwartaafrp@gmail.com
4. Koordynatorem pleneru jest Marta Renik, tel. 792425488, email: marta.renik@mdkradomsko.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
▪ Administratorem danych osobowych uczestników I Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. Stanisława Różewicza (zwanego dalej
Plenerem) oraz w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodziców/opiekunów prawnych jest Miejski Dom Kultury w Radomsku, z siedzibą
97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 5, tel. 44 6832829, e-mail: administracja@mdkradomsko.pl
▪ Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres siedziby
administratora lub poprzez pocztę elektroniczną: iod@mdkradomsko.pl
▪ W związku z organizacją oraz udokumentowaniem przebiegu Pleneru Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (numer telefonu/e-mail) oraz PESEL uczestnika Pleneru, a także imię i nazwisko
opiekuna prawnego uczestnika Pleneru (jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia).
▪ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników Pleneru jest prawnie uzasadniony interes, którym jest umożliwienie
uczestnikom wzięcia udziału w Plenerze oraz umożliwienie administratorowi jego organizacji, przeprowadzenia oraz udokumentowania
przebiegu, a także zapewnienie kontaktu z uczestnikami. Ponadto w zakresie wyrażonej zgody administrator będzie mógł przetwarzać dane
osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestnika, informacji o autorze fotografii oraz wizerunku uczestnika, poprzez podawanie ich do
publicznej wiadomości w informacjach o Plenerze i jego uczestnikach, także w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. stron
internetowych Organizatorów Pleneru oraz profili Organizatorów Pleneru w mediach społecznościowych, w celu upowszechniania informacji na
temat Pleneru oraz promowania jego uczestników. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, dane osobowe mogą również być
przetwarzane w celu właściwego rozliczenia Pleneru (przetwarzanie jest wówczas niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego). Dane mogą
być także przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z
organizowanym Pleneru.
▪ Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
▪ Odbiorcą danych osobowych będą: osoby obecne podczas wernisażu, a także osoby przeglądające informacje nt. Pleneru, w tym prace
opublikowane na stronach internetowych Organizatorów Pleneru. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom i organom
uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi, z którymi
wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, obsługi IT, usług hostingowych.
▪ Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia Pleneru, a także przez czas niezbędny dla celów archiwalnych,
natomiast w zakresie jakim jest to niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Plenerem –
do czasu przedawnienia tych roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie.
▪ Podanie danych osobowych na karcie zgłoszenia jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udział w Plenerze, co oznacza, że niewypełnienie
karty zgłoszenia uniemożliwi wzięcie udziału w Plenerze.
▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo domagać się od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
Może także żądać ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 17 RODO – może żądać
usunięcia swoich danych.
▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. W
takiej sytuacji dane nie będą dalej przetwarzane, chyba, że administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub wykaże, że jest to niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
▪ Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
▪ Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
I Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego im. Stanisława Różewicza

KARTA ZGŁOSZENIA
na I Ogólnopolski Plener Fotograficzny im. Stanisława Różewicza
prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Telefon
Adres e-mail
PESEL
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
TAK* NIE*

❑ ❑ wyrażam zgodę na udział / udział mojego dziecka (w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia)

w I Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym im. Stanisława Różewicza na warunkach określonych w Regulaminie
Pleneru, z którym zapoznałem/-am się i akceptuję jego treść

❑ ❑ wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Dom Kultury w Radomsku – organizatora I Ogólnopolskiego Pleneru

Fotograficznego im. Stanisława Różewicza (zwanym dalej: Plenerem) moich danych osobowych / danych osobowych
mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w postaci imienia i nazwiska uczestnika oraz informacji
o autorze fotografii, poprzez podawanie ich do publicznej wiadomości w informacjach o Plenerze oraz jego
uczestnikach, w mediach tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. na stronach internetowych organizatorów
Pleneru oraz profilach organizatorów Pleneru w mediach społecznościowych (Facebook), w celu upowszechniania
informacji na temat Pleneru oraz promowania jego uczestników

❑ ❑ zezwalam na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów Pleneru mojego

wizerunku / wizerunku mojego dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) w materiałach audio-wizualnych,
audio i fotograficznych lub ich fragmentach, wykonanych podczas Pleneru, w tym na rozpowszechnianie w materiałach
informacyjnych i reklamowych, z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i za pośrednictwem Internetu, tj. na stronach
internetowych Organizatorów Pleneru oraz profilu Organizatorów Pleneru w mediach społecznościowych (Facebook),
w celu upowszechniania informacji na temat Pleneru oraz promowania jego uczestników

* postaw znak X we właściwej kratce

Zobowiązuję się do przekazania nieodpłatnie na rzecz organizatorów pleneru 5 plików jpg ze zdjęciami (z dnia 20.08.2021 r.) oraz
10 plików jpg ze zdjęciami (z dni 21-22.08.2021r.) – wymagania w regulaminie. Wyrażam nieodpłatną zgodę na eksponowanie
wskazanych w zdaniu poprzednim zdjęć w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, w Galerii
Przystanek Cooltura w Radomsku (Galeria Fundacji Foto POZYTYW) i innych miejscach wybranych przez organizatorów oraz
nieodpłatnie publikowanie w wydawnictwach dotyczących pleneru. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Miejski Dom Kultury
w Radomsku nieodpłatnie praw zależnych do przedmiotowych zdjęć. Szczególności Miejski Dom Kultury może według swojego
wyboru określić format zdjęć eksponowanych lub drukowanych, może przechowywać je w systemach komputerowych
i nośnikach danych oraz drukować dowolną techniką.
Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
………….………………………….
czytelny podpis uczestnika Pleneru
lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

