
   
   

 

IV Polanicki Konkurs Fotograficzny „Polanica nocą” 
 
 

REGULAMIN 
 

Towarzystwo Miłośników Polanicy  
i Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji  

zapraszają do udziału w IV Polanickim Konkursie Fotograficznym.  
Regulamin konkursu jest dostępny  

w Teatrze Zdrojowym – CKiP  
oraz na stronach internetowych polanica.pl i teatr.polanica.pl 

 
Temat konkursu: 

Polanica nocą 
 
1. Cele konkursu: 

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórców fotografii, 
- prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej, 
- rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką i przyrodą Polanicy Zdroju, 
- budowanie umiejętność obserwowania i rejestrowania rzeczywistości, 
- utrwalanie w fotografii życia Polanicy Zdroju,  
- gromadzenie najciekawszych fotografii, tworzenie miejskiego archiwum 
fotografii, 

 
2. Terminarz konkursu: 

- termin składania prac upływa 30.09.2020, 
- miejsce składania prac – Teatr Zdrojowy – CKiP, ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica 
Zdrój 
- ogłoszenie werdyktu jury i wernisaż wystawy – październik 2020 

 
3. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

 - 10-16 lat - I kategoria wiekowa 
 - powyżej 16 - II kategoria wiekowa 

 
4. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu 4 nieoprawione fotografie własnego autorstwa 

w formacie 20cm x 30cm (nocne fotografie Polanicy-Zdroju, po jednej w każdej 
porze roku). Zgłoszenie powinno zawierać również oryginalne pliki zdjęć nagrane 
na płycie CD lub DVD (pliki jpg, krótszy bok minimum 2000 pikseli). Możliwe jest 
również wysłanie zdjęć na adres e-mail: promocja@teatr.polanica.pl (tytuł maila: 
Konkurs foto) Przyjmowane będą prace dotychczas niepublikowane i nienagra-
dzane, wykonane dowolną techniką fotograficzną, wyłącznie na terenie Polanicy-
Zdroju. Dopuszczalny zakres modyfikacji zdjęć obejmuje korekcję jasności, 
ostrości, kolorystykę. Niedopuszczalne jest modyfikowanie fotografii poprzez 
dodawanie lub usuwanie obiektów znajdujących się na zdjęciu. 



5. Wszystkie fotografie winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie 
znakiem graficznym). GODŁO jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej 
udział w konkursie. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. Każde zdjęcie 
powinno posiadać na odwrocie tytuł. 

 
6. Prace konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Teatru Zdrojowego – CKiP 

lub przesłać pocztą na adres: Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji,  
57-320 Polanica Zdrój, ul. Parkowa 2, z dopiskiem „konkurs fotograficzny”. Do 
nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem, która 
powinna zawierać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia. 

 
7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa 
uczestnik konkursu.  
 
8. Organizatorzy powołują jury.  

Jury decyduje w szczególności o przyznaniu nagród i wyróżnień oraz o zakwali-
fikowaniu fotografii na wystawę.  
W konkursie przewidziano nagrody główne (po trzy w każdej kategorii wiekowej), 
wyróżnienia i nagrody specjalne.Konkursowe fotografie mogą zostać umie-
szczone w Kalendarzu Polanickim 2021 wydawanym przez TMP. 
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

 
9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów i nie będą 

odsyłane do uczestników 
 
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac z podaniem 

nazwiska autora. 
 
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i 

ewentualnej jego zmiany.  
 
realizacja i informacje:  
Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji 
ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica Zdrój, tel. 748 690 643 
e-mail: promocja@teatr.polanica.pl, www.teatr.polanica.pl 
 
 
 
 



IV Polanicki Konkurs Fotograficzny „Polanica nocą” 
Karta zgłoszenia 

 
 

          GODŁO .................................. 
   

 
Imię i nazwisko......................................................................................................................................................... 
 
adres, tel. email ........................................................................................................................................................ 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
data urodzenia........................................ kategoria wiekowa:    I kategoria  II kategoria 
 
tytuły prac (jeżeli nadano) 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

 
 
 
 
 
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu. 
Oświadczam, że jestem autorem i właścicielem prac i zezwalam na ich bezpłatne 
wykorzystanie (z podaniem nazwiska autora). 
 
 
 

..................................... 
data i podpis uczestnika 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 
1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) przez Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju 
na potrzeby realizacji IV Polanickiego Konkursu Fotograficznego „Polanica nocą” 
 
 

..................................... 
data i czytelny podpis uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 



 KLAUZULA INFORMACYJNA 
do przetwarzania danych osobowych  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, 
informuję Pana/Panią, że: 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
Teatr Zdrojowy- Centrum Kultury i Promocji 

Ul. Parkowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, tel. 74 869 06 43 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: 

Agnieszka Szołtysek 
iod.teatrpolanica@grupaformat.pl 

Pana/Pani dane będą przetwarzane  
w celu: 

Realizacji IV Polanickiego Konkursu Fotograficznego 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Zgoda na postanowienia regulaminu i udział 
w IV Polanickim Konkursie Fotograficznym 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty 
świadczące dla Administratora usługi pocztowe, prawne oraz inne 
organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem 

prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Pana/Pani dane nie są 
przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw 

trzecich. 

Okres przechowywania danych: Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 

Ma Pana/Pani prawo do: 
- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
Pobrane dobrowolnie. 

Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. 

Pana/Pani dane: 
Nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji ani profilowaniu. 

 
 

 


