
Konkurs fotograficzny  

„Willa Sixta w Twoim obiektywie” 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Galeria Bielska BWA. 

2. Konkurs ma na celu promowanie Willi Sixta i otaczającego ją ogrodu, 

jako miejsca przyjaznego i inspirującego. 

3. Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych, 

niezależnie od wykształcenia, zawodu i miejsca zamieszkania,  

w wieku od 14 roku życia (bez górnej granicy wieku). 

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

5. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej metodzie, technice  

i konwencji (np. martwa natura, architektura, fotografia przyrody,  

abstrakcja, portret – z zastrzeżeniem pkt. 6. i 7.), dowolnym sprzętem 

(np. aparatem cyfrowym, analogowym, telefonem komórkowym). 

Dopuszcza się manipulacje obrazem (fotoedycja, fotomontaż). 

6. Fotografie muszą być wykonane wewnątrz Willi Sixta  

(w przestrzeni ogólnodostępnej dla zwiedzających) lub w ogrodzie 

dookoła budynku, przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej. 

Na fotografii musi być widoczne miejsce jej wykonania – fotografia  

z dyskusyjną lokalizacją może zostać odrzucona z konkursu, bez 

informowania Uczestnika. 

7. W przypadku fotografii portretowej Uczestnik musi posiadać zgodę 

na publikację wizerunku fotografowanej osoby, w zakresie 

określonym w pkt. 13. i 15. Uczestnik bierze odpowiedzialność za 

ewentualne roszczenia osoby użyczającej swój wizerunek na pracy 

konkursowej. 

8. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace 

konkursowe (fotografie cyfrowe lub skany fotografii 

analogowych, w rozdzielczości minimum 2000 pikseli krótszy 



bok, w formacie jpg) drogą mailową, na adres: 

konkursy@galeriabielska.pl  

(w temacie wiadomości należy wpisać: Willa Sixta w Twoim 

obiektywie 2022).  

Alternatywnie pliki cyfrowe nagrane na nośniku cyfrowym można 

złożyć osobiście w siedzibie Galerii Bielskiej BWA,  

ul. 3 Maja 11 w Bielsku-Białej. 

9. Pliki cyfrowe należy nazwać w następujący sposób:  

nazwisko-imie-nr_zdjecia (bez polskich znaków, małymi literami, 

np.: kowalski-jozef-1; nowak-anna-2). Numery zdjęć w plikach muszą 

być zgodne z Kartą Zgłoszenia, w przypadku nadania tytułów. 

10. Oprócz prac konkursowych Uczestnik obowiązkowo nadsyła 

wypełnioną Kartę Zgłoszenia (załącznik numer 1.), podpisaną 

klauzulę RODO (załącznik nr 2.) oraz – w przypadku osób 

niepełnoletnich – Zgodę na udział osoby niepełnoletniej (załącznik 

numer 3.). Zgody należy wydrukować, wypełnić i przesłać w formie 

skanów, lub złożyć osobiście w Galerii Bielskiej BWA w formie 

papierowej. 

11. Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 września 2022. 

12. Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze, oceniając 

kreatywność, walory artystyczne i zgodność z tematem. Wyłonione 

zostaną: I miejsce (z kartą podarunkową do Galerii Sfera o wartości 

300 zł), II miejsce (z kartą podarunkową do Galerii Sfera o wartości 

200 zł), III miejsce (z kartą podarunkową do Galerii Sfera o wartości 

100 zł) oraz trzy wyróżnienia (każde z voucherem na kawę i deser do 

Restauracji BOSCO). Jurorami będą pracownicy Galerii Bielskiej BWA 

– historycy sztuki i graficy, z wieloletnim doświadczeniem  

w branży fotograficznej i artystycznej. 

13. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na 

wystawie pokonkursowej na terenie Willi Sixta. Koszty druku ponosi 

Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania 
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plików do druku (kadrowanie, zmiana rozmiaru itp.), za 

porozumieniem z Uczestnikiem. 

14. Wernisaż wystawy pokonkursowej i ogłoszenie wyników 

planowane są na: 30 września 2022 o godz. 18.00. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wernisażu, o czym 

poinformuje z wyprzedzeniem. 

15. Nadesłane fotografie mogą być bezterminowo używane przez 

Organizatora w celach promocyjnych, z podaniem autora. 

16. Uczestnik biorąc udział w Konkursie jednocześnie akceptuje niniejszy 

Regulamin. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem mogą zostać 

odrzucone bez informowania Uczestnika. 

17. Koordynatorem konkursu i osobą kontaktową jest Michał Gąsior, 

adres e-mail: m.gasior@galeriabielska.pl.  

18. W sprawach spornych i nieokreślonych w niniejszym Regulaminie, 

rozstrzygające decyzje podejmuje Organizator. 
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Załącznik nr 1. 

Karta zgłoszenia 

 

Imię i nazwisko Uczestnika: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Jestem osobą pełnoletnią:    tak / nie  

 

Ilość zgłoszonych fotografii:    1 / 2 / 3 

 

Tytuł fotografii nr 1. (opcjonalnie): ……………………………………………………………………………………. 

 

Tytuł fotografii nr 2. (opcjonalnie): …………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł fotografii nr 3. (opcjonalnie): …………………………………………………………………………………… 

 

Potwierdzam, że jestem autorem nadesłanych fotografii. 

Akceptuję Regulamin konkursu „Willa Sixta w Twoim obiektywie”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię Bielską 
BWA – szczegóły w Załączniku nr 2. 

Potwierdzam, że w przypadku prezentowania wizerunku innej osoby, posiadam 
zgodę na wykorzystanie i publikację jej wizerunku i biorę odpowiedzialność za 
ewentualne roszczenia osoby prezentowanej na pracy konkursowej. 

 

 

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

Miejscowość, data        Podpis Uczestnika 



Załącznik nr 2. 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 
osobowych 
 
Dane osobowe Uczestnika wydarzenia będą przetwarzanie przez Organizatora 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 
(zwanych dalej RODO). 
 
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Galeria Bielska BWA  
informuje, że : 
 

1. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest  Galeria Bielska BWA w 
Bielsku Białej, z siedzibą przy ul. 3 Maja 11 w Bielsku-Białej, tel. 33 812 58 61. 

2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony 
Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.  

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach 
organizacji wydarzenia i – w razie potrzeby – nawiązania kontaktu. 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, przy czym jest ono 
niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu. 

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może zostać cofnięta 
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczas dokonanego 
przetwarzania. 

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania 
określonej czynności lub realizacji określonej usługi. 

7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres i w zakresie realizowanego 
wydarzenia, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, 

9. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 

 
Po zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej oświadczam, że wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych na wskazanych w niej warunkach. 
 

...........................................………… 
data, podpis Uczestnika / opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3. 

Zgoda na udział osoby niepełnoletniej 

 

Ja, 

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

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka lub podopiecznego: 

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

w konkursie fotograficznym „Willa Sixta w Twoim obiektywie”.  

Akceptuję Regulamin niniejszego konkursu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka lub podopiecznego przez Galerię Bielską BWA  

– szczegóły w załączniku nr 2. 

 
 

 

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

Miejscowość, data           Podpis rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika 


