
Żarski Dom Kultury oraz Klub Tańca Sportowego „Piruet”
zapraszają do udziału w Polsko - Niemieckim konkursie fotograficznym, online.

„TANECZNE FOTO”

REGULAMIN

Celem konkursu jest:

 Oryginalne  przedstawienie  TAŃCA w fotografii, w okresie kwarantanny.

 Konkurs ma charakter otwarty.

I. Warunki udziału:
 Autor fotografii  przysyła elektronicznie na adres email 

tanecznefoto@dkzary.pl  lub  nucek66@o2.pl      maksymalnie 3 
fotografie, kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku.

 Każda praca powinna zawierać następujące  informacje: tytuł prac, imię i 
nazwisko, email autora, kategorię wiekową oraz informacje o osobach 
sfotografowanych. 

II. Autorami prac mogą być osoby fotografujące w różnym wieku. 
Jury oceniać  będzie prace zgodnie z kategoriami wiekowymi fotografów.

      Kategorie wiekowe:

 do 8 lat

 9-11 lat

 12-14 lat

 15-18 lat

 dorośli
 

III. Nagrody:
Każdy uczestnik (fotografujący i fotografowany)  biorący udział w konkursie 
otrzyma  elektroniczny dyplom uczestnictwa.
Laureaci otrzymają elektroniczny folder .

IV. Terminarz :
Przyjmowanie prac do 15 maja 2020r.
Ogłoszenie wyników do 29 maja 2020 r. 
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„TANECZNE FOTO”    

KARTA  ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko fotografa ………………………………………………………………………………….. 

telefon ...........................................…….e-mail: .........................................................................................

kategoria wiekowa …………………………………………………………………………………………...

opis fotografii: tytuł oraz dane osoby sfotografowanej

1………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………

Ja  niżej  popisany  /  przyjmuję  do  wiadomości,  iż  zgodnie  z  rozporządzeniem
parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych,
jednocześnie  wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Żarski Dom Kultury, ul. 

Wrocławska 7, Żary 68 -200 oraz Klub Tańca Sportowego „Piruet”, ul. Okrzei 
19, 68 -200 Żary.

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: przeprowadzenia 
konkursu „Taneczne foto”.

3. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Informujemy, iż Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie
przez  wysłanie  wiadomości  e  –  mail  lub  piśmiennie  na  adres  Żarski  Dom
Kultury 68 -200 Żary, Wrocławska 7.

5. Klauzura informacyjna znajduje się na stronie www.dkary.pl/rodo       

 Data ……………………..                                                                                                      

Podpis  osoby fotografującej/opiekuna

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

              Podpis  osoby fotografowanej/opiekuna 

…………………………………………


