
Фотоконкурс „Willa Sixta в твоєму об’єктиві” 

Положення: 

1. Організатором конкурсу є Galeria Bielska BWA. 

2. Метою конкурсу є реклама Willa Sixta та навколишнього саду, як 

дружнього та надихаючого місця. 

3. Конкурс відкритий для всіх бажаючих, незалежно від освіти, 

професії чи місця проживання, починаючи від 14 років (вікова 

межа відсутня). 

4. Участь в конкурсі безкоштовна. 

5. Фотографії можуть бути зроблені будь-яким методом і технікою 

(напр., натюрморт, архітектура, пейзаж, абстракція, портрет - з 

урахуванням пунктів 6 та 7, будь-яким обладнанням (напр., 

цифровою камерою, аналоговою камерою, мобільним 

телефоном). Допускається обробка зображень (редагування 

фото, фотомонтаж). 

6. Фотографії повинні бути зроблені всередині Willa Sixta 

(у громадській зоні для відвідувачів) або в саду навколо будівлі, , 

за адресою ul. Adama Mickiewicza 24 в Бельско-Бялій. На 

фотографії має бути видно місце, де вона була зроблена - 

фотографія із сумнівним місцезнаходженням може бути 

відхилена від участі в конкурсі, без інформування Учасника.   

7. У разі портретної фотозйомки Учасник повинен мати згоду на 

публікацію зображення сфотографованої особи в розмірі, 

зазначеному в п. 8 та п.10. Учасник несе відповідальність за 

можливі претензії особи, яка дає згоду на використання свого 

зображення в рамках конкурсу. 

8. Кожен учасник може надіслати максимально 3 фотографії 

(цифрові або скани аналогової фотографії, роздільною 

здатністю мінімум 2000 пікселів з меншої сторони, в форматі 

.jpg) електронною поштою за адресою: 

konkursy@galeriabielska.pl  
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(у темі повідомлення зазначте - Willa Sixta w Twoim obiektywie 

2022).  

Крім того, цифрові файли, записані на цифровий носій, учасники 

можуть подати особисто за місцезнаходженням Galeria Bielska 

BWA, вул. 3 Maja 11 в Бельсько-Бялій. 

9. Цифрові файли повинні мати такі назви: прізвище-ім'я-

номер_фото (без польських символів, малими літерами, 

наприклад kowalski-jozef-1; nowak-anna-2). Нумерація файлів - 

обов'язкова і має відповідати номерам фотографій, наданим в 

Анкеті.   

10. Крім конкурсних робіт Учасник повинен подати заповнену 

Анкету (Додаток № 1.), підписану згоду про надання особових 

даних RODO (Додаток №2) і - у випадку осіб неповнолітніх - згоду 

на участь неповнолітнього (Додаток № 3.). Додатки необхідно 

роздрукувати, заповнити та надіслати у формі скану, або подати 

особисто в Galeria Bielska BWA в паперовому форматі. 

11. Дедлайн подачі заявок: 9 вересня 2022 року.  

12. З-поміж надісланих робіт журі вибере найкращі, оцінивши 

креативність, художню цінність та відповідність темі.  

Буде обрано: 1 місце (з подарунковою карткою Galeria Sfera на 

суму 300 злотих), 2 місце (з подарунковою карткою Galeria Sfera 

на суму 200 злотих), 3 місце (з подарунковою карткою Galeria 

Sfera на суму 100 злотих) і три відзнаки (кожна з ваучером на 

каву та десерт у ресторані BOSCO). Журі складатиметься із 

співробітників Galeria Bielska BWA – мистецтвознавців та 

графічних дизайнерів з багаторічним досвідом у фото та арт-

індустрії. 

13. Нагороджені та відзначені роботи будуть представлені на 

післяконкурсній виставці у Willa Sixta. Витрати на друк несе 

Організатор. Організатор залишає за собою право підготовки 

файлів для друку (кадрування, зміна розміру тощо), за 

домовленістю з Учасником. 



14. Вернісаж післяконкурсної виставки та оголошення 

результатів заплановані на: 30 вересня 2022 року о 18.00. 

Організатор залишає за собою право змінити дату відкриття, про 

що повідомить вас заздалегідь.  

15. Надіслані фотографії можуть використовуватись Організатором 

необмежений час для рекламних цілей, із зазначенням автора.  

16. Беручи участь у конкурсі, Учасник одночасно приймає даний 

Статут. Повідомлення, що не відповідають Регламенту, можуть 

бути відхилені без інформування Учасника. Координатор 

конкурсу та контактна особа – Міхал Ґонсіор, адреса електронної 

пошти: m.gasior@galeriabielska.pl. У спорах, не зазначених у цьому 

Регламенті, вирішальні рішення приймає Організатор. 
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Додаток № 1. Анкета 
 

Прізвище та ім'я учасника: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Адреса e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Телефон: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Є повнолітньою особою:    так / ні 

 

Кількість наданих фотографій:    1 / 2 / 3 

 

Назва фотографії № 1. (необов’язково): ……………………………………………………………………. 

 

Назва фотографії № 2 (необов’язково): ……………………………………………………………………. 

 

Назва фотографії № 3 (необов’язково): ……………………………………………………………………… 

 

Я підтверджую, що я є автором надісланих фотографій. 

Я приймаю Положення про конкурс «Willa Sixta у твоєму об'єктиві». 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних Galeria Bielska BWA - деталі 
в Додатку 2. 

Я підтверджую, що у разі представлення зображення іншої особи я маю 
дозвіл на використання та публікацію її зображення та несу відповідальність 
за будь-які претензії особи, представленої в конкурсній роботі. 

 

 
 

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

Місце, дата                       Підпис учасника 

 



Додаток № 2. 
Інформаційна довідка про обробку 
персональних даних 
 
Персональні дані Учасника Заходу оброблятимуться Організатором відповідно до 
Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. 
про захист осіб щодо обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а 
також про скасування Директиви 95/46/WE (далі RODO). 
 
При виконанні інформаційного обов’язку, що випливає зі ст. 13  RODO Galeria Bielska 
BWA повідомляє, що: 
 

1. Адміністратором персональних даних, наданих вище, є Galeria Bielska BWA в 
Бельсько-Бяла, юридична адреса: вул. 3 Maja 11 у Бельсько-Бялі, тел.: 33 812 58 61. 

2. З питань захисту персональних даних інформацію надає уповноважений із 
захисту даних, електронна пошта: iod@galeriabielska.pl. 

3. Надані персональні дані оброблятимуться Організатором лише з метою 
організації заходу та, за необхідності, встановлення контакту. 

4. Надання особистих даних учасником є добровільним, але необхідним для 
участі в заході. 

5. Підставою для обробки персональних даних є згода, яку можна відкликати в 
будь-який час, не впливаючи на законність обробки, що здійснена до цього 
часу. 

6. Дані можуть бути надані суб’єктам, уповноваженим законом, та суб’єктам, яким 
надання даних є виправданим для здійснення певної діяльності чи надання 
конкретної послуги. 

7. Дані не будуть передаватися третім країнам і міжнародним організаціям і не 
підлягатимуть автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання. 

8. Персональні дані оброблятимуться протягом періоду та в рамках події, а після 
її завершення протягом періоду та обсягу, передбаченого законодавством або 
для забезпечення будь-яких претензій, 

9. Учасник має право доступу до своїх даних і право виправляти, видаляти, 
обмежувати обробку, право передавати дані, право на заперечення, право 
відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки на 
основі згоди до її зняття. 

10. Учасник має право подати скаргу до Управління захисту персональних даних 
UODO, якщо він вважає, що обробка його персональних даних порушує 
положення загального положення про захист персональних даних. 

 
Ознайомившись із змістом інформаційної довідки, я заявляю, що даю згоду на 
обробку персональних даних на зазначених у ньому умовах. 
 
 
 
 

...........................................………… 
дата, підпис учасника / законного представника 
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Додаток № 3 

Згода на участь неповнолітнього 

 
Я,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

даю згоду на участь моєї дитини або підопічного: 

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

у фотоконкурсі „Willa Sixta w Twoim obiektywie”.  

Я приймаю Положення про цей конкурс. 

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних і даних моєї дитини 

або підопічного для Galeria Bielska BWA 

- подробиці в додатку 2. 

 

 
 

 

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

Місце, дата                                                    Підпис одного з батьків або законного опікуна 
учасника 

 


