CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
WE WROCŁAWIU
zaprasza do udziału
w
V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
DECYDUJĄCY MOMENT 2019

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej,
odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier - Bressona.
„Decydujący moment” Cartier - Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej
chwili, gdy jawi się ona jako doskonała całość. Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia,
które powinno streszczać zdarzenia w ich kulminacyjnym momencie - tak przypadkowe, jak i
przewidywalne.

WARUNKI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:
12-14 lat
15-19 lat
20-24 lata
Terminy:
Nadsyłanie prac do: 28.02.2019 r.
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 14.03.2019 r.
Osoby zakwalifikowane do wystawy i laureaci konkursu powiadomieni zostaną drogą mailową.
Wernisaż wystawy w galerii Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,
ul. Kołłątaja 20: 6.04.2019 r.
Zgłoszenia:
W konkursie mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych.
Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych.
Termin nadsyłania prac: 28.02.2019 r.
Zgłoszenia mailem:
należy nadsyłać na adres: decydujacymoment2019@gmail.com lub przez WeTransfer na tego
samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową
(pdf lub skan) oraz skan dowodu wpłaty. W temacie maila należy wpisać: DECYDUJĄCY
MOMENT 2019
Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac w postaci:
- plików cyfrowych JPEG (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2500
pixels, wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zobowiązani są do przesłania plików
umożliwiających wydruk wysokiej jakości (o szczegółowych wymaganiach technicznych autorzy
wyróżnionych prac zostaną powiadomieni mailowo).
Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub
placówki oświatowej w wysokości 30 zł, zgłoszenia indywidualne 10 zł od osoby na niżej podane
konto:
Rada Rodziców MDK im. M. Kopernika
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław
89 1020 5242 0000 2202 0018 7526
tytuł opłaty „Decydujący moment 2019”
Opłatę należy dokonać do dnia 28.02.2019 r.
Kopię dowodu wpłaty (skan) należy dołączyć do zgłoszenia.
Jury:
Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

Nagrody:
Nagrodą dla autorów najwyżej ocenionych prac w trzech kategoriach, będą jednodniowe warsztaty
fotografii studyjnej.
Organizator konkursu zapewnia jeden bezpłatny nocleg laureatom i jednemu opiekunowi z 6.04 na
7.04.2019 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym na terenie CEKDiM.
Chęć skorzystania z noclegu prosimy potwierdzić telefonicznie do 29.03.2019
– telefon 71 798 68 81 wew.150. na hasło „Decydujący moment”.
Zakwalifikowane prace do udziału w wystawie pokonkursowej zostaną wydrukowane na koszt
organizatora.

Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do
zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw
autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie
jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.
Udział w konkursie jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez Zespół CEKDiM (zgodnie z Ustawą z dn.
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także
zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach
promocyjnych Zespół CEKDiM

Koordynator konkursu:
Dorota Sitnik, instruktor fotografii w CEKDiM.

Karta zgłoszenia
V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

DECYDUJĄCY MOMENT 2019
Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub elektronicznie

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………
Wiek uczestnika:..………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………
Lp.
1

Tytuł pracy

2
3
4
5

Podpis uczestnika
………………………….
Administratorem danych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja
20,50-007 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl
lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Decydujący moment 2019".
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie placówki
oraz na http://www.mdk.wroclaw.pl/pliki/ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
DM.pdf
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych

..................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/innego opiekuna prawnego, data, miejscowość, podpis)*
*w przypadku pełnoletniego uczestnika V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEO "DECYDUJĄCY MOMENT 2019" data, miejscowość i podpis

FORMULARZ ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
NA STRONIE WWW I NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
W Zespole „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu
nauczyciele, dzieci i rodzice tworzą społeczność. Nasi nauczyciele, rodzice na bieżąco fotografują ważne
chwile z życia naszych podopiecznych. Zdjęcia te pozwalają nam tworzyć społeczność wokół naszej placówki
i przygotowywać wychowanków do życia w społeczeństwie.
Chcielibyśmy móc publikować te zdjęcia:
a) na stronie internetowej placówki – www.mdk.wroclaw.pl
b) na profilu placówki na Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/CEKDiM oraz
https://www.facebook.com/Pracownia-Fotografii-CEKDiM-329327837443484/
Celem publikacji zdjęć jest promowanie działalności placówki oraz osiągnięć i zainteresowań uczniów. Dzięki
temu większa ilość rodziców oraz bliskich dzieci będzie miała dostęp do wydarzeń z ich życia, a same dzieci
będą mogły zobaczyć siebie w Internecie w interakcji związanej z naszą społecznością i edukacją, co może
mieć pozytywny wpływ na ich rozwój i poczucie wartości.
Z uwagi na obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych(tzw. RODO), abyśmy mogli publikować
wizerunek Twojego dziecka w powyższych mediach potrzebujemy, wyrażenia przez Ciebie odrębnie dwóch
zgód. Choć są one do siebie bardzo podobne, to jedna dotyczy obszaru przetwarzania danych, a druga prawa
do wizerunku.
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc na adres e-mail:
tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub składając pismo w Sekretariacie placówki. Wycofanie zgody nie
wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.
Dane dziecka:
___________________________
(imię i nazwisko dziecka)

-

___________________________
(data urodzenia dziecka)

Zgoda nr 1(jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się naprzetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu polegające na publikowaniu na:




stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz
na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz https://www.facebook.com/Pracownia-Fotografii-CEKDiM-329327837443484/

wizerunku mojego dziecka w zestawieniu z jego imieniem, nazwiskiem oraz oznaczeniem grupy/klasy.
Zgoda nr 2(jeżeli wyrażasz zgodę postaw krzyżyk lub „ptaszek” w każdym kwadraciku)
Zgadzam się na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez Zespół „Centrum Edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” przy ul. Kołłątaja 20 we Wrocławiu na




stronie internetowej www.mdk.wroclaw.pl oraz
na profilu placówki na Facebook pod adresem https://www.facebook.com/CEKDiM
oraz https://www.facebook.com/Pracownia-Fotografii-CEKDiM-329327837443484/

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*:
______________________________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego miejscowość, data*
*w przypadku pełnoletniego uczestnika V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Decydujący moment 2019"
- data, miejscowość i podpis

