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TEMATYKA 

1. Tematem prac jest wykonanie zdjęcia swojej Rodziny, w czasie trwania wydarzenia w dniu 
23 maja 2021 roku. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy będą uczestniczyli w Święcie Rodziny 
Krakowskiej i wykonają fotografię rodzinną na terenie krakowskich Błoń w czasie trwania 
wydarzenia. 

3. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia.  
4. Wszystkie prace muszą być nadsyłane w formie elektronicznej. Zdjęcia o rozdzielczości 

niemniejszej niż 20 megapikseli lub więcej.  
5. Dopuszczalna jest cyfrowa ingerencja w fotografię, która może dotyczyć działań mających 

odpowiednik w klasycznych zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja tonalna 
i kolorystyczna, retusz. 

6. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace, na których znajdują się cyfry, daty, znaki wodne, 
podpisy, itp. 

7. Aby wziąć udział w konkursie należy do 30.05.2021 roku:  

• wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na profilu Facebook  i podstronie internetowej 
konkursu: https://www.mdk-dh.krakow.pl/konkursy/997-konkurs-na-fotografie-rodzinna-w-ramach-
swieta-rodziny-krakowskiej lub klikając: https://forms.gle/mREaSj2Ke2FhBrDK6 oraz wyrazić zgody 
dotyczące: praw autorskich załącznik nr 1 i klauzuli RODO załącznik nr 2, które podpisane należy 
przesłać wraz ze zdjęciami na adres: fotografiarodzinna@gmail.com 

• opisane pliki zdjęć, wg. klucza: nazwisko_imię_tytuł _nr zdjęcia (przykład opisu: 
Nowak_Maria_Moja Rodzina_nr1) przesłać na adres  fotografiarodzinna@gmail.com 

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

8. Do konkursu przyjmowane są prace wyłącznie w formie elektronicznej. 
9. Sekretariat MDK DH nie udziela informacji dotyczących konkursu. Informacje można uzyskać 

drogą mailową pod adresem: fotografiarodzinna@gmail.com  
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OCENA PRAC 

10. Oceny zdjęć oraz podziału nagród dokona jury powołane przez Organizatorów.  

Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury. 

11. Decyzja jury i protokół pokonkursowy ukażą się na stronie internetowej: https://www.mdk-
dh.krakow.pl/konkursy/997-konkurs-na-fotografie-rodzinna-w-ramach-swieta-rodziny-
krakowskiej w dniu 15 czerwca 2021 roku. Decyzje jury są ostateczne 
i niepodważalne.  

NAGRODY 

12. Nagrodą Specjalną jest publikacja zwycięskiego zdjęcia w formie plakatu w czasie kolejnej 
edycji Święta Rodziny Krakowskiej. Ponadto przyznane będą inne nagrody i wyróżnienia. 

13. Nagrody należy odebrać do dnia 25 czerwca 2021 roku. Nieodebrane nagrody pozostają 
do dyspozycji Organizatora. 

PREZENTACJA ZDJĘĆ LAUREATÓW 

14. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na Facebooku i stronie 
internetowej MDK DH.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca wykonania zdjęć lub 
unieważnienia konkursu.  

16. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres: 
fotografiarodzinna@gmail.com  

17. Załączniki dotyczące klauzuli RODO o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgody na 
przeniesienie praw autorskich zostały zamieszczona na stronie konkursu: https://www.mdk-
dh.krakow.pl/konkursy/997-konkurs-na-fotografie-rodzinna-w-ramach-swieta-rodziny-krakowskiej 
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