
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Tak wygląda moje miasto nocą”

1. Organizatorami Konkursu są:

 - Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie z siedzibą przy ul. Kicińskiego 21/23, 06-400 

Ciechanów, tel. 23 673-87-30, e-mail:mbp.ciech@neostrada.pl

 - PULS Magazyn Opinii Ziemi Ciechanowskiej z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 33A, 06-400 

Ciechanów, tel. 502 684 821, e-mail: e-mail: pulsciechanowa@gmail.com

zwani dalej „Organizatorem”.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Ciechanów.

2. Konkurs jest kierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, fotografów amatorów, 

mieszkańców Ciechanowa (w przypadku dzieci i młodzieży uczestnikami konkursu mogą być 

uczniowie szkół ciechanowskich bez względu na zamieszkanie).

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury Konkursu i ich rodziny oraz pracownicy 

Organizatorów. 

3. Celem Konkursu Fotograficznego „Tak wygląda moje miasto nocą” jest zebranie najciekawszych

nocnych zdjęć ukazujących Ciechanów.

Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Ciechanowie (wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród oraz wystawa prac  odbędą się w dniu 

uroczystego otwarcia zrewitalizowanej Krzywej Hali) oraz opublikowane na łamach magazynu 

PULS.

4. Jury konkursowe powołane przez Organizatora będzie oceniać dostarczone zdjęcia w trzech 

kategoriach:

- prace dzieci – do lat 12

- prace młodzieży – przedział wiekowy 13 – 18 lat 

- prace dorosłych – od 19 lat.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających 

zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji

koloru, wypalaniu.

Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. 

6. Zdjęcia powinny być wykonane w okresie od dnia 1.07.2019 – 15.09.2019 roku.



7. Każdy z uczestników może nadesłać łącznie maksymalnie 3 fotografie.

8. Zgłaszanie fotografii do Konkursu: 

a) Organizator przyjmuje prace wyłącznie drogą mailową,

b) fotografie wraz z wypełnionym formularzem należy przesyłać drogą elektroniczną na

adres mailowy konkursu mbp.ciech@neostrada.pl ,

c) prace można przysyłać do Organizatora do 20 września 2019 r. do godziny 23.59,

d) razem ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik

do niniejszego Regulaminu.

9. Dane techniczne nadsyłanych fotografii: 

a) fotografie powinny być zapisane w formacie jpg,

b) dłuższy bok zdjęcia musi mieć minimum 2800 pikseli,

c) pojedynczy mail wraz z załącznikami nie może przekraczać 20 MB (w razie potrzeby zdjęcia

można wysłać w osobnych mailach). 

Zdjęcia nie spełniające wymagań konkursowych nie będą brały udziału w Konkursie.

10. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród:

Kategoria – prace dzieci: 3 NAGRODY, 1 WYRÓŻNIENIE

Kategoria – prace młodzieży: 3 NAGRODY, 1 WYRÓŻNIENIE

Kategoria – prace dorosłych: 3 NAGRODY, 1 WYRÓŻNIENIE

oraz udział w wystawie oraz publikacja wszystkich nagrodzonych prac.

Liczba nagród może ulec zmianie decyzją Jurorów. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia 

zrewitalizowanej Krzywej Hali (o dacie dziennej zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy 

konkursu) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie.

12. Pokonkursowa wystawa będzie prezentowana do lutego 2020 roku.

13. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć nadesłanych na Konkurs po rozstrzygnięciu 

Konkursu na stronach internetowych Organizatora. Szczegółowy zakres licencji opisany jest 

w karcie zgłoszeniowej.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac 

w materiałach promocyjnych. Szczegółowy zakres licencji opisany jest w karcie zgłoszeniowej.



15. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na

przetwarzanie jego danych osobowych w celach:

a) Organizacji działań konkursowych;

b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu facebook oraz

w publikacjach pokonkursowych;

c) Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody;

16.  Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Miejska  Biblioteka  Publiczna  

w  Ciechanowie,  ul.  Kicińskiego  21/23,  06-400  Ciechanów,  tel.  23  673-87-30,  

e-mail: mbp.ciech@neostrada.pl.

Dane (imię, nazwisko, nr. telefonu, adres mailowy oraz adres do korespondencji) zbierane są w celu

przeprowadzenia działań związanych z konkursem.

Podanie  danych  jest  wymogiem  umownym  Regulaminu  konkursowego.  Nie  podanie  danych

skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko

i  wyłącznie  przez  okres  trwania  konkursu.  Po  zakończeniu  działań  związanych  z  organizacją

konkursu zostaną one usunięte.  Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane

jedynie  w  celu  określonym  powyżej.  Dane  nie  będą  również  przetwarzane  w  sposób

zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

- anulowania wydanej zgody;

- dostępu do danych, uzyskania kopii;

- do sprostowania danych;

- do usunięcia danych z bazy;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do przenoszenia danych;

- do złożenia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo 

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem:

iod.ciechanow@rodowsamorzadach.pl

17. Nadesłanie prac do Konkursu „Tak wygląda moje miasto nocą” oznacza akceptację warunków 

niniejszego regulaminu.


