Konkurs fotograficzny
„Pola Negri – gwiazda światowego kina”
7 lutego – 15 maja 2022r.
Konkurs fotograficzny zorganizowany w związku z ustanowieniem roku 2022 w
Województwie Kujawsko-Pomorskim Rokiem Poli Negri, ma na celu uczczenie wybitnej
aktorki oraz uhonorowanie jej zasług w zakresie kultury i światowej kinematografii.
Cele szczegółowe konkursu to:
−

popularyzacja i zachęcenie do poznania historii regionu oraz sylwetek znanych osób
związanych z Województwem Kujawsko-Pomorskim,

−

rozwijanie zainteresowań i propagowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego
wśród mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

−

rozwijanie kreatywności i umiejętności z zakresu fotografii,

−

budowanie więzi rodzinnych i międzyludzkich,

−

budowanie tożsamości lokalnej,

−

promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

−

pogłębienie wiedzy na temat historii światowego kina i jego przedstawicieli.
ORGANIZATOR

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę
Kopernikańską dla fotografów amatorów i zostanie ogłoszony na stronie
www.ksiaznica.torun.pl.
NAGRODY
Fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagrody zostaną
przyznane w następujących kwotach:
•

2000 zł - za zajęcie pierwszego miejsca,

•

500 zł – dla trzech wyróżnionych prac.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Przedmiotem konkursu jest wykonanie oryginalnej fotografii osoby w stylizacji Poli Negri.
Uczestnicy, inspirując się wybranym wizerunkiem aktorki, będą mieli za zadanie
przygotować nawiązującą do niego charakteryzację. Do tej przygody mogą zaprosić inne
osoby, które na zdjęciu wystąpią
w odpowiedniej stylizacji (fryzury,
stroje) związanej z epoką lub pozostaną po drugiej stronie. obiektywu jako autor zdjęcia.
Oceniane będą zarówno zdjęcia portretowe inspirowane wizerunkami Poli Negri, jak i
zdjęcia, na których osoba przedstawiająca Polę Negri przebywa w towarzystwie swojej
rodziny lub przyjaciół ucharakteryzowanych zgodnie z trendami epoki.
Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie www.ksiaznica.torun.pl.
Temat konkursu zachęca do odszukania informacji o Poli Negri i jej osiągnięciach oraz roli,
jaką odegrała w historii światowego kina. Ponadto ma na celu zainspirowanie mieszkańców

regionu do poznania ciekawych i sławnych osób, które wywodzą się z terenów naszego
województwa.
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs zorganizowany jest dla młodzieży (od 12 roku życia) i dorosłych mieszkańców
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. Nadesłane na konkurs zdjęcie
może przedstawiać postać lub grupę osób. Powinno mieć jednak tylko jednego autora,
który jest jego twórcą. Autor zdjęcia może, ale nie musi pojawić się na fotografii.
W konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe!
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotąd nigdzie niepublikowane i
nienagradzane w innych konkursach!
Warunkiem udziału w konkursie jest podanie danych osobowych autora, tj.: imienia,
nazwiska, adresu poczty elektronicznej, nr tel. Kontaktowego. Dane te są niezbędne do
nawiązania kontaktu w celu przekazania nagrody.
TERMIN NADSYŁANIA PRAC
Prace konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
konkursfotograficzny@ksiaznica.torun.pl w formacie jpg,
png lub
jpeg wraz z
wypełnionym
i podpisanym Formularzem zgłoszeniowym(załącznik nr 1
Regulaminu).
Prace należy przesłać w terminie: od 7 lutego do 15 maja 2022 r. Termin 15 maja 2022
r. jest nieprzekraczalny.
FORMA ZDJĘĆ I KRYTERIA OCENY PRAC
Uwaga! Wszystkie prace zgłaszane do konkursu powinny być oryginalne, tj.
opracowane samodzielnie i nienagrodzone wcześniej w innych konkursach.
Informacje na temat formy prac:
−

fotografia może być czarno-biała lub barwna,

−

technika wykonania zdjęć jest dowolna,

−

nie będą pod uwagę brane fotografie po obróbce graficznej typu kolaż i
fotomontaż,

−

dopuszczalne jest kadrowanie, korekcja jasności, koloru i korekcja jasności, koloru
i kontrastu, konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii.

Kryteria oceny:
−

wierne odtworzenie wizerunku Poli Negri,

−

wierne odtworzenie klimatu epoki, w której Pola Negri zasłynęła jako gwiazda,

−

pomysłowość i kreatywność,

−

walory estetyczne, troska o detale,

−

staranna technika wykonania,
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a ich prace zostaną opublikowane na
stronie internetowej oraz profilu społecznościowym Fundatora i Organizatora. Z chwilą
nadesłania pracy konkursowej majątkowe prawa autorskie przechodzą na własność
Organizatora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem
zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach
działalności Organizatora.
Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia
odpowiednich prac.
UWAGI DODATKOWE:
Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
Rozstrzygnięcie przez jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie i sporne rozstrzyga Organizator.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć nadesłanych
na konkurs.
Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Książnicę Kopernikańską w związku z udziałem w
konkursie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z
udziału w konkursie.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Kopernikańska w Toruniu,
ul. Słowackiego 8, NIP 879-017-72-79; REGON 871502106; e-mail mt@ksiaznica.torun.pl
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, art.6 ust.1 lit. a RODO
zgodnie
z 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 „RODO”;
b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne
reklamacje
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego
przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na
ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
5. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w
Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres:
mt@ksiaznica.torun.pl ;

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25
maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie.
Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją nie podania
danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
7. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w
zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
8. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2
powyżej.
9. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem
danych pod adresem e-mail: mt@ksiaznica.torun.pl.

ZAŁACZNIK nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kategoria wiekowa: –młodzieży(od12 roku życia)*; - osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia)*
* podkreśl właściwą kategorię
Konkurs
„Pola Negri – gwiazda światowego kina”
7 lutego – 15 maja 2022r.
Uczestnik:
Imię i
nazwisko ....................................................................................................
...................
Wiek(kategoria wiekowa) ……………………………………………………………………………………………….....
Opiekun prawny uczestnika (w przypadku osoby niepełnoletniej):
Imię i
nazwisko ....................................................................................................
...................
1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie
uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na
udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu moich
danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, dotyczy to
udziału w konkursie fotograficznym „Pola Negri – gwiazda światowego kina”, zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej.
………………………
……………………………………………………………..
data
opiekuna prawnego
uczestnika konkursu)*

podpis( rodzica/
uczestnika/

