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4. DOLNOŚLĄSKI 
KONKURS FOTOGRAFII 
MOBILNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W WIEKU DO 16 LAT

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4 dolnośląskim konkursie fotografii mobilnej dla dzieci i młodzieży 
w wieku do 16 lat OBOK MNIE.

W tym roku postanowiliśmy zaprosić do udziału w konkursie również młodzież w wieku do 16 lat. W związ-
ku z tym utworzyliśmy dwie kategorie wiekowe:
 pierwsza – do 13 roku życia, 
 druga – młodzież w przedziale 14–16 lat.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na Dolnym Śląsku, fotografujących tele-
fonem komórkowym, smartfonem, tabletem lub innym urządzeniem mobilnym. Celem konkursu jest za-
prezentowanie wizualnej wrażliwości dzieci i młodzieży na otaczającą je rzeczywistość w postaci wystawy.

W czasach cyfryzacji fotografii, dostępności i łatwości zapisu tego, co jest „obok” za pomocą chociażby 
telefonu komórkowego, dorośli mają możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego czło-
wieka. Poznania jego sposobu widzenia, kadrowania obrazu, jego wrażliwości i tego, co dla niego jest 
najbardziej interesujące w najbliższym otoczeniu. Jest to również znakomita okazja dla młodych uczest-
ników, aby poznać się nawzajem za pomocą porównania różnego, własnego sposobu patrzenia na świat. 
Tematyka zdjęć jest dowolna.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych w fotografo-
waniu za pomocą prostych, cyfrowych urządzeń i budowanie świadomości obrazu.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotogra-
fii, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze oraz Książnica Karkonoska.

Na zdjęcia czekamy do 5.01.2019 r.

Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na www.jck.pl.

Patroni medialni: 
www.swiatobrazu.pl, www.nj24.pl, www.muzyczneradio.com.pl, www.grupamobilni.pl, www.strimeo.tv
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4. DOLNOŚLĄSKI KONKURS FOTOGRAFII MOBILNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU DO 16 LAT

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat zamieszkujących na Dolnym Śląsku, fo-
tografujących telefonem komórkowym, tabletem lub innym urządzeniem mobilnym (kamera typu GoPro, 
dron, itp.). 

Do konkursu mogą przystąpić dzieci i młodzież w dwóch kategoriach wiekowych:
- do 13. roku życia,
- od 14. do 16. roku życia. 
W obu przypadkach decyduje data ukończenia 13. lub 16. roku życia w dniu przesłania zdjęć na konkurs.
Celem konkursu jest zaprezentowanie wizualnej wrażliwości dzieci i młodzieży na otaczającą je rzeczywi-
stość w postaci wystawy.
W czasach cyfryzacji fotografii, dostępności i łatwości zapisu tego, co jest „obok” za pomocą chociażby 
telefonu komórkowego, dorośli mają możliwość obejrzenia świata z perspektywy bardzo młodego czło-
wieka. Poznania jego sposobu widzenia, kadrowania obrazu, jego wrażliwości i tego, co dla niego jest 
najbardziej interesujące w najbliższym otoczeniu. Jest to również znakomita okazja dla młodych uczest-
ników do poznania się nawzajem za pomocą porównania różnego, własnego sposobu patrzenia na świat. 
Tematyka zdjęć jest dowolna. 
Zadaniem Konkursu jest wyłonienie spośród uczestników osób szczególnie utalentowanych w fotografo-
waniu za pomocą prostych, cyfrowych urządzeń i budowanie świadomości obrazu.
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Obok Mnie” jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotogra-
fii, Jeleniogórskie Centrum Kultury w Jeleniej Górze oraz Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze.
Podmiotem odpowiedzialnym za publikowanie materiałów informacyjnych w internecie i wsparcie mery-
toryczne przy wyborze zdjęć jest Stowarzyszenie Jeleniogórska Strefa Fotografii.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nadesłanie DO PIĘCIU ZDJĘĆ o dowolnej tematyce w formie elektronicznej do dnia  
 5.01.2019 r. na adres konkurs.obokmnie@gmail.com oraz podanie zwrotnego adresu  
 mailowego autora.
2. Do maila ze zdjęciami należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia pobraną ze strony  
 organizatora konkursu: www.jck.pl
3. Każde zdjęcie musi mieć w nazwie pliku imię i nazwisko autora, jego wiek oraz tytuł według  
 wzoru: imię_nazwisko_wiek _tytuł 
 Fotografie muszą mieć rozmiar MINIMUM 1500 pikseli (dłuższy bok).  
 Fotografie muszą być wykonane urządzeniem mobilnym: smartfonem, tabletem, dronem,  
 kamerą sportową. 
4. Jury powołane przez Organizatorów podda selekcji nadesłane prace i zakwalifikuje wybrane  
 zdjęcia.
5. Zakwalifikowane zdjęcia do wystawy zostaną opublikowane na facebookowym fanpage'u  
 konkursu pod adresem https://www.facebook.com/Obok-mnie-1637526719792556/
6. O zakwalifikowaniu zgłoszenia do konkursu decyduje data wpływu zdjęć oraz karty zgłoszenia.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury  
 www.jck.pl. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się przez adres  
 email: stowarzyszenie.jsf@gmail.com.
8. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione  
 w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne  
 podmioty.
9. Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.
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10. Uczestnicy mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców / opiekunów,  
 po wypełnieniu karty zgłoszenia.
11. Zgłoszenia do konkursu może dokonać autor zdjęć lub osoba zgłaszająca uczestnika – opiekun  
 (rodzic, nauczyciel).
12. W przypadku zdjęć portretowych niezbędna jest ustna zgoda osoby fotografowanej lub  
 w przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodzica / opiekuna.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
14. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko pięć zdjęć. 
15. Przekazane do Jeleniogórskiego Centrum Kultury zdjęcia zaprezentowane będą w formie  
 wystawy będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem”  
 JCK oraz w galerii internetowej „Galeria w Tle” Książnicy Karkonoskiej.
16. Ogłoszenie wyników konkursu, laureatów nagród oraz autorów zakwalifikowanych do wystawy  
 pokonkursowej zostanie podane drogą mailową oraz na stronie Jeleniogórskiego Centrum  
 Kultury, Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii oraz Książnicy Karkonoskiej do dnia  
 20 stycznia 2019 r. 
17. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

NAGRODY
Laureatów konkursu wyłoni jury powołane przez Jeleniogórskie Centrum Kultury. Jury przyzna nagrody 
rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. Nagrodą dla autorów prac zakwalifikowa-
nych przez jury będzie udział w wystawie pokonkursowej w galerii „Pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogór-
skiego Centrum Kultury, wystawie prezentowanej w internetowej „Galerii w Tle” w Książnicy Karkonoskiej 
w Jeleniej Górze oraz wydanym przez organizatora katalogu.

Grupa wiekowa do 13 lat

I nagroda
Kamera GSM City KAMERA SPORTOWA 4K WIFI LCD CZARNA + PILOT
Indywidualna wystawa w internetowej „Galerii w Tle"

II nagroda
Słuchawki Bluetooth Huawei AM61 Sport czarny

III nagroda
Powerbank ADATA P20100 czarno-czerwony

Wyróżnienia – książki

Grupa wiekowa 14–16 lat

I nagroda
Kamera GSM City KAMERA SPORTOWA 4K WIFI LCD CZARNA + PILOT
Indywidualna wystawa w internetowej „Galerii w Tle"

II nagroda
Słuchawki Bluetooth Huawei AM61 Sport czarny

III nagroda
Powerbank ADATA P20100 czarno-czerwony

Wyróżnienia – książki
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Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w styczniu 2019 r. (o dokładnym 
terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz drogą e-mailową). Prace nagrodzone i za-
kwalifikowane do wystawy będą zaprezentowane w „Galerii pod Brązowym Jeleniem” Jeleniogórskiego 
Centrum Kultury w styczniu 2019 r.

Wykorzystanie nagrodzonych zdjęć

Uczestnik zgłaszając zdjęcia do konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora bez ograniczeń czaso-
wych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na następujących polach eks-
ploatacji:
a. utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową,
b. rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz na stro-
nach internetowych: Jeleniogórskiego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Jeleniogórska Strefa Fotografii 
oraz Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
c. publiczne wystawianie,
d. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym.

Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych organizatora. Administratorem danych 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z roku 2002, 
Dz.U. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra.

Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne 
zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej organizatora konkursu. 
2. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zgłoszenia 
mniej niż 30 zdjęć spełniających wymogi formalne.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub poda-
dzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wystąpienia do uczestników konkursu o dostarczenie oryginal-
nych zdjęć w celu zweryfikowania danych exif.
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Karta Zgłoszenia OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
Imię i nazwisko opiekuna 

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

Adres zameldowania
……………………………………………………………………………………............................................................

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………......................

E-mail …………………………………………………………………………………………………………….........................

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/dziecka:
Imię i nazwisko: 
….……………………………………………………………………………….................................................................

Wiek: ............ lat

L.P. Tytuł zdjęcia Nazwa urządzenia, którym wykonano fotografię

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczam, że autorem w/w zdjęcia jest mój podopieczny/dziecko, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację.
Oświadczam, że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu 4. Dolnośląskiego Konkursu Fotografii Mobilnej dla Dzieci i Młodzieży do 16 lat „Obok Mnie” i ak-
ceptuję go w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno-promocyjnych Stowarzyszenia Jeleniogórskiego Centrum 
Kultury i Jeleniogórskiej Strefy Fotografii oraz publiczne prezentowanie nadesłanych prac w postaci ogólnie dostępnych wystaw w kraju i za granicą.
Oświadczam, że przenoszę na Jeleniogórskie Centrum Kultury, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nie-
ograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami w sytuacji, gdy zostaną one nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury
c) publiczne wystawianie,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 
 ……………………………………........    …………………………………...............
      imię i nazwisko uczestnika konkursu                        imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka przez Jeleniogórskie 
Centrum Kultury w celu zorganizowania konkursu fotograficznego przez JCK i SJSF.
2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udostępnienie wizerunku mojego i/lub mojego dziecka wy-
konanego podczas zajęć w JCK na stronach internetowych, serwisach społecznościowych oraz w celach 
zgodnych z misją JCK.
3. Wyrażam zgodę na opublikowanie moich i/lub mojego dziecka danych osobowych w informacji o lau-
reatach i wynikach konkursu fotograficznego.
4. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
5. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwa-
rzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowe jest Jeleniogórskie Centrum Kultury, z siedzibą w Jeleniej Górze, przy 
ul. 1 Maja 60 reprezentowane przez Dyrektora JCK.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy 
o kontakt z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: Laura 
Uglanica, tel. 75 64 78 884, adres e-mail: iodo.jck@gmail.com 
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i/lub dane Pani/Pana dziecka, ponieważ jest to niezbędne do 
zorganizowania przez nas konkursu fotograficznego.
Dane osobowe będziemy przechowywać do momentu zakończenia konkursu lub do wygaśnięcia obo-
wiązków przechowywania tych danych wynikających z przepisów prawa.
Powierzone nam przez Panią/Pana dane mogą zostać udostępnione mediom społecznościowym oraz 
tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa mają możliwość otrzymywać takie dane.
Jednocześnie informujemy, że dane nie będą przekazywane do państw trzecich, i że nie będą podlegały 
profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usu-
nięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do przeniesienia powierzonych nam danych osobowych.
Jako administrator danych dokładamy starań, by zagwarantować bezpieczeństwo powierzonych nam da-
nych osobowych. W przypadku, gdy dopatrzy się Pani/Pan naruszenia przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

……………………………………........    …………………………………...............
    (data)              (podpis)

* Właściwe zakreślić


