
Zapraszamy Dzieci, Młodzież, Rodziców, Nauczycieli i Pracowników
Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 do udziału 

w Konkursie Fotograficznym  

„Taka jest Polska” 

Ogłoszenie konkursu: 5 października 2020 r.

Dostarczenie zdjęć: do dnia 30 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: od 3 do 7 listopada 2020 r.

I. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bydgoszczy. Konkurs 
skierowany jest do dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników z naszej 
placówki.

II. Cele konkursu:  prezentacja  twórczości  w  dziedzinie  fotografii;  promowanie  piękna  naszej
ojczyzny  oraz  odkrywanie  niezwykłych  jej  zakątków;  rozbudzanie  zainteresowania  przyrodą,
kulturą oraz tradycją; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, kreatywności i
inwencji twórczej.

III. Zasady uczestnictwa.  Uczestnik przesyła na konkurs  jedną fotografię,  której  tematem są
urokliwe  miejsca  znajdujące  się  w  Polsce,  zarówno  piękne  krajobrazy,  jak  i  niezwykłe
zabytki.   Mogą  to  być  miejsca,  które  być  może  zobaczyliście  podczas  wakacji  lub  które
odwiedzicie w najbliższym czasie. Czekamy na ciekawe zdjęcia wykonane w niestandardowych
ujęciach.

Fotografię w dowolnym formacie: JPG, PNG, BMP wraz z dołączoną kartą zgłoszenia należy
przesłać drogą elektroniczną na adres: mdk1@mdk1.bydgoszcz.pl.  

Prosimy nie  przesyłać  fotografii  przedstawiających na  pierwszym bądź drugim planie  wyraźne
postacie ludzkie.

Kartę     zgłoszenia wraz z dołączoną fotografią      należy   przesłać    do dnia 30 października br.

IV. Do oceny przesłanych fotografii zostanie powołane jury.  Każdy uczestnik konkursu  otrzyma
dyplom za udział oraz drobny  upominek, dodatkowo spośród wszystkich zdjęć wybierzemy trzy
najlepsze, które otrzymają nagrody główne. 
V.  Rozstrzygnięcie  konkursu,  wyniki  oraz  wręczenie  nagród  nastąpi  w  dniach  od  3  do  7
listopada  2020  roku.   Natomiast  10  listopada  odbędzie  się  wystawa  fotografii
pokonkursowych, które zostaną zawieszone na tablicy w holu MDK-1.
VI.  Na wszelkie pytania związane z konkursem odpowie Pani Katarzyna Klarkowska oraz Pani
Grażyna Tomasik (sala nr 13).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. Uczestnictwo  w  konkursie  jest
jednoczesnym zaakceptowaniem regulaminu. 



KARTA ZGŁOSZENIA - UCZEŃ
Konkurs fotograficzny „Taka jest Polska”

Imię i nazwisko uczestnika 

Na jakie zajęcia MDK-1  uczęszczasz? ( proszę
podać nazwę zajęć)

OPIS  ZDJĘCIA.  Szczegółowa  lokalizacja
miejsca  (województwo,  region,  nazwa  danej
miejscowości,  nazwa  miejsca,  zabytku)
charakterystyczny  punkt  odniesienia,  celem
identyfikacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki zgodnie   z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z
późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu  MDK1. Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym
wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z obowiązującym
prawem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanym zdjęciem konkursowym oraz do jego publikacji.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, dnia …………..                                    ………………………..................

                 (podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
KARTA ZGŁOSZENIA - RODZIC
Konkurs fotograficzny „Taka jest Polska”

Imię i nazwisko uczestnika 

Na jakie zajęcia MDK-1  uczęszcza PANI
/PANA dziecko? ( proszę podać nazwę zajęć)

OPIS  ZDJĘCIA.  Szczegółowa  lokalizacja
miejsca  (województwo,  region,  nazwa  danej
miejscowości,  nazwa  miejsca,  zabytku)
charakterystyczny  punkt  odniesienia,  celem
identyfikacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z
późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu  MDK1. Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym
moim wizerunkiem na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z obowiązującym prawem. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania nadesłanym zdjęciem konkursowym oraz do jego publikacji.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, dnia …………..                                  …………………………..................

                 ( podpis uczestnika )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

KARTA ZGŁOSZENIA – NAUCZYCIEL/PRACOWNIK MDK-1
Konkurs fotograficzny „Taka jest Polska”

Imię i nazwisko uczestnika 

OPIS  ZDJĘCIA.  Szczegółowa  lokalizacja  miejsca
(województwo,  region,  nazwa danej  miejscowości,
nazwa  miejsca,  zabytku)  charakterystyczny  punkt
odniesienia, celem identyfikacji. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie  z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 833 z
późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu  MDK1. Udzielam MDK1 w Bydgoszczy prawa do nieodpłatnego dysponowania zarejestrowanym
moim wizerunkiem na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury nr1 w celu promocji placówki i zgodnie z obowiązującym prawem. 
Organizator zastrzega sobie prawo  do dysponowania nadesłanym zdjęciem konkursowym oraz do jego publikacji.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 1  w Bydgoszczy. 

Bydgoszcz, dnia …………..                             …………………………..................
                                                                                    (podpis uczestnika)

                 




