


Konkurs fotograficzny 

„W ułamku sekundy -  

Martwa natura” 2022/2023 

 

Regulamin konkursu: 
 
1. VI edycja „W ułamku sekundy” w tym roku odbywa się pod hasłem: „Martwa natura”. Inspiracje 
XVII-to wiecznym malarstwem niderlandzkim.  

Ogólne cele konkursu to ukazanie wrażliwości artystycznej, umiejętności obserwowania otaczającej 
rzeczywistości, oryginalności ujęcia tematu, dzielenie się inwencją twórczą, inspirowanie innych 
do działań artystycznych. 

 
2. Celem tegorocznej edycji konkursu „W ułamku sekundy - Martwa natura” jest inspirowanie 
się dziełami niderlandzkich malarzy z XVII wieku i utrwalenie na fotografii zgodnie z definicją 
martwej natury zbiorów stałych, nieożywionych obiektów ułożonych w kompozycje. 
 
Termin martwa natura zrodził się w XVII-to wiecznej Holandii, gdzie tamtejsi malarze zaczęli 
na płótnach malować nieożywione obiekty, takie jak kwiaty, owoce, warzywa, różnego rodzaju 
naczynia, instrumenty muzyczne itp..  
 
Chcemy by autorzy fotografii, wzorując się na tych mistrzach spróbowali na zdjęciach 
uwiecznić ciekawą kompozycję. Zachęcamy do artystycznego ujęcia tematu. Na koniec 
przytaczamy słowa fotografika Bena Linga: 
 
"Nic się nie rusza i masz całkowitą kontrolę. To fantastyczne wyzwanie dla umiejętności 
tworzenia kompozycji, ponieważ pozwala całkowicie skupić się na formie i  przyjemnym 
ułożeniu różnych form w kadrze." 
 

Czekamy na pełne ekspresji artystycznej, ciekawe kompozycyjnie prace! 

Warunki uczestnictwa: 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży i odbywa się w dwóch grupach wiekowych:  7-12 lat 
i 13-19 lat. 
 
4. Do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane tylko smartfonem i aparatem cyfrowym lub 
analogowym. 
 
5. Do konkursu zgłosić można maksymalnie 3 zdjęcia różnych kompozycji. 

 
6. Zgłoszenie prac do konkursu jest bezpłatne.  
 



7. Wszystkie prace są nadsyłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 
3000 pikseli w formacie jpg. 

 
8. Dopuszczalna jest cyfrowa ingerencja w fotografię, która może dotyczyć działań mających 
odpowiednik w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna i kolorystyczna, 
retusz. 

 
9. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, na których znajdują się cyfry, daty, znaki wodne, 
podpisy itp. 
 
10. Należy bezwzględnie opisać zdjęcia, wg. klucza: nazwisko_imię_tytuł _nr zdjęcia (przykład opisu: 
Nowak_Maria_martwa_natura _nr1) przesłać na adres:  konkursfotowulamku@gmail.com 
 
 Aby wziąć udział w konkursie należy do 21 kwietnia 2023 roku: 
 
  
• wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na profilu Facebook  i podstronie 
internetowej konkursu:  
https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy/1131-konkurs-w-ulamku-sekundy-martwa-natura 
lub klikając:  
https://forms.gle/cH5Ngeq1d7HZRiQs6 
 
 
oraz wyrazić zgody dotyczące uczestnictwa w konkursie i oświadczenie rodziców/opiekunów 
uczestnika niepełnoletniego (wszystkie zgody dostępne do przeczytania na stronie 
https://forms.gle/cH5Ngeq1d7HZRiQs6 zatwierdzamy w formularzu online). 

• opisane pliki zdjęć, wg. klucza: nazwisko_imię_tytuł _nr zdjęcia (przykład opisu: Nowak_Maria 
_martwa_natura_nr1) przesłać na adres:  konkursfotowulamku@gmail.com 

• duże pliki prosimy wysyłać za pomocą darmowej internetowej przestrzeni dyskowej, 
np.  We Transfer. 

Wysłanie formularza konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu 
konkursu, oświadczenia RODO i oświadczenie o udziale osoby niepełnoletniej. 

 
11 Do konkursu przyjmowane są prace wyłącznie w formie elektronicznej. 
 
12. Zdjęcia, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej. 
13. Prawa autorskie nie mogą być w żaden sposób ograniczone, ani też nie mogą naruszać praw 
autorskich i dóbr osób trzecich. W innym przypadku autor musi załączyć do karty oświadczenie 
precyzujące sytuację prawną. 
 
14. Autor zgłaszając prace fotograficzne do udziału w konkursie wyraża zgodę na bezpłatne  
ich wykorzystanie w celach promocyjnych w ramach prowadzonej promocji konkursu, na stronach 
www oraz podczas innych imprez organizowanych w ramach konkursu „W ułamku sekundy - Martwa 
natura”. 
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Terminy: 

15. Zdjęcia do Konkursu, elektroniczną kartę zgłoszenia oraz oświadczenia, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 21 kwietnia 2023 roku na adres: konkursfotowulamku@gmail.com 

 

Ocena prac: 

16. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 
 
17. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5 maja 2023 roku na stronie www.mdk-dh.krakow.pl/Konkursy 
i na FB. 

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 maja 2023 w siedzibie Organizatora: MDK „Dom Harcerza”, 
ul. Reymonta 18 w Krakowie. 

 
18. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. 
 

Nagrody: 

Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 
-Grand Prix  
-W kategorii wiekowej 7-12 lat Nagroda Jury  
-W kategorii wiekowej 13-19 lat Nagroda Jury 
Dodatkowo Jury Konkursowe zastrzega sobie możliwość przyznania nagród specjalnych i wyróżnień 
w obydwu kategoriach. 
 

 
19. Nagrody konkursowe zostaną wręczone tylko autorom lub upoważnionym przez nich 
reprezentantom podczas finału konkursu połączonego z wernisażem, 10 maja 2023 roku. Jeśli pozwoli 
na to sytuacja epidemiologiczna. W innej sytuacji nagrody należy odebrać do dnia 31 maja 2022 roku 
w siedzibie Organizatora. Istnieje możliwość przesłania nagrody na koszt odbiorcy. Nagrody 
nieodebrane pozostają do dyspozycji Organizatora.  

Postanowienia końcowe:  
 
20. Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. Ostateczna 
interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 
21. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez nauczyciela/instruktora lub 
rodzica/opiekuna prawnego.  
 
22. W przypadku zgłoszeń indywidualnych - opiekun prawny uczestnika oświadcza, iż wyraża 
zgodę na udział dziecka w konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych  
w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów (w przypadku nadesłanych 
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nagrań) na stronie internetowej Organizatora, profilu Facebook’owym, pamiątkowych 
wydawnictwach, ogólnodostępnej wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto 
oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną 
zamieszczoną na stronie http://www.mdk-dh.krakow.pl/ i nie zgłasza zastrzeżeń.  
 
23. W przypadku zgłoszeń z placówki - zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym 
oświadcza, iż posiada niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie 
(w tym: zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych 
osobowych dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin oraz Klauzulę 
informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej http://www.mdk-dh.krakow.pl/ i nie zgłasza 
zastrzeżeń.  
 
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i złożenie pracy jest równoznaczne z uznaniem 
warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestnika i opiekuna 
oraz ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu - w tym na stronie internetowej 
Współorganizatora oraz w środkach masowego przekazu.  
 

Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza"  
ul. Reymonta 18, 30 - 059 Kraków 
 
Dane do kontaktu: Sylwia Szczepańska, Marta Wojaczyńska 
mail: konkursfotowulamku@gmail.com  
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Przystępując do Konkursu „W ułamku sekundy – Martwa natura” uczestnik wyraża zgodę na: 

rozpowszechnianie projektu wykonanego przez uczestnika oraz udziela nieodpłatnej, 
nieograniczonej w czasie i co do terytorium, niewyłącznej licencji na publikację (prezentowanie 
publicznie w dowolny sposób w tym, m.in. w Internecie) oraz imienia, nazwiska, informacji 
o miejscowości, w której mieszka uczestnik, w ramach promocji Konkursu oraz działalności 
Organizatorów.                                                                   

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osób biorących udział w konkursie jest Młodzieżowy Dom Kultury 
„Dom Harcerza” ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas 
w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu, a także w działalności edukacyjnej 
MDK „ Dom Harcerza”. 
 
Informujemy, że: 

 
1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 

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 
zwanego dalej RODO  w związku z art. 1 pkt 20 ustawy Prawo Oświatowe. 

2. Będziemy publikować imię i nazwisko oraz pracę konkursową wybranych uczestników  
w konkursie, na stronie internetowej MDK oraz na profilu na Facebooku prowadzonym 
przez MDK. 

3. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 
– przez czas określony w tych przepisach. Dane nie podlegające archiwizacji będą 
usunięte po roku od zakończenia konkursu. 

4. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa).  

6. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób 
zautomatyzowany.  

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 
Kraków, adres e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl 



OŚWIADCZENIE rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela dziecka biorącego udział 

w konkursie „W ułamku sekundy - Martwa natura.” w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom 
Harcerza” w Krakowie, ul. Reymonta 18 (jeśli zgłasza osoba niepełnoletnia). 

 

1. Oświadczam, że wysyłając zgłoszenie na ww. Konkurs  jednocześnie wyrażam zgodę na 

udział swojego dziecka w nim. 

 

2. Wysyłając zgłoszenie na ww. Konkurs Oświadczam, że posiadam pełnię praw 

autorskich do wykonanego zdjęcia, w tym posiadam zgodę na utrwalenia oraz 

rozpowszechnianie wizerunku innych osób znajdujących się na fotografii. 

                                                           

 


