
 

 
 

ZESPÓŁ „CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY” 
 WE WROCŁAWIU 

 

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny 

DECYDUJĄCY MOMENT 2021 
 

Tematem konkursu jest szerokie pojęcie „decydującego momentu” w fotografii reportażowej, 
odnoszące się do twórczości wybitnego fotoreportera XX wieku Henri Cartier - Bressona. „Decydujący 
moment” Cartier - Bressona, to ułamek sekundy, który wyraża kwintesencję danej chwili, gdy jawi się 

ona jako doskonała całość.                                                                                                                                          
Zadaniem konkursowym jest więc wykonanie zdjęcia, które powinno streszczać zdarzenia w ich 

kulminacyjnym momencie - tak przypadkowe, jak i przewidywalne. 
  

WARUNKI KONKURSU: 
 

Organizator konkursu: 
Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”  
ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław 
tel. 71 798 68 81 
www.mdk.wroclaw.pl 
 
 
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 
12-14 lat 
15-19 lat 
20-24 lata 
 
Terminy: 
Nadsyłanie prac do: 30.04.2021 r.  
Obrady jury, kwalifikacja uczestników do wystawy: do 14.05.2021 r. 
Osoby zakwalifikowane do wystawy i laureaci konkursu powiadomieni zostaną drogą mailową.  



 
Zgłoszenia: 
W konkursie mogą brać udział tylko prace zgłoszone w postaci plików elektronicznych.  
Prosimy nie przysyłać oryginalnych odbitek fotograficznych lub wydruków cyfrowych
 

.  

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: decydujacymoment2021@gmail.com lub przez WeTransfer na 
tego samego maila. Mail powinien zawierać zgłaszane prace, wypełnioną i podpisaną metryczkę 
pracy oraz zgodę na udział (załącznik 1 i 2)  w formie pdf lub skanu. W temacie maila należy wpisać: 
DECYDUJĄCY MOMENT 2021 
 
Termin nadsyłania prac: 30.04.2021 r. 
 
 
Wymagania techniczne: 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć prac w postaci:  
-  plików cyfrowych JPEG  (.jpg, 300 dpi, sRGB, długość krótszego boku nie mniejsza niż 2500 pixels, 
wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5MB. 
 
 
Jury: 
Prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. 
 
Nagrody: 
Dla autorów najwyżej ocenionych prac w trzech kategoriach wiekowych oraz nagrody publiczności 
organizator przewidział nagrody rzeczowe. 
 
Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac: 
Wystawa i wernisaż, o ile pozwolą na to warunki sanitarne w związku z pandemią, przewidziane są na 
22.05.2021. Wystawa będzie prezentowana w Galerii PEGAZIK w naszej placówce w dniach                          
22.05-31.08.2021. Przewidujemy także prezentację prac w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej  
w nowym roku szkolnym. 
 
Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do 
zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw 
autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na wykorzystywanie 
jego prac lub ich części do nieodpłatnej publikacji w mediach związanych z niniejszym konkursem.  
 

Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

konkursu (publikacja wyników) organizowanego przez Zespół CEKDiM zgodnie z Ustawą z dn. 

10.05.2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19), a także zgodą 

na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach 

promocyjnych przez  Zespół CEKDiM. 

 
Koordynator konkursu:  
Dorota Sitnik, instruktor fotografii w CEKDiM. 

 

 

https://www.wetransfer.com/�


 
Załącznik 1 

 

Metryczka pracy 

V Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 

DECYDUJĄCY MOMENT 2021 

                                                   
Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub elektronicznie 
 
Imię i nazwisko : 

…………………………………………………………………………………… 

Wiek uczestnika: 

…………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: 

…………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………………………… 

 
 
Lp. Tytuł pracy 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

 
 
Podpis uczestnika 
…………………………. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Załącznik 2 

 
ZGODA NA UDZIAŁ 

Potwierdzam swoją zgodę na udział   __________________________________________ 
                                                                imię i nazwisko uczestnika 

 
w V Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym DECYDUJĄCY MOMENT 2021 

 
 

________________________________ 
Miejscowość, data, podpis uczestnika   

__________________________________________         
Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 
(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 

 
 

 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie 
wizerunku  oraz prac nadesłanych na konkurs  
 
                                    __________________________________________________ 

imię i nazwisko uczestnika 
 
utrwalonego w postaci zdjęć i filmów  przez organizatora - Zespół „Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu . 
Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora oraz na profilach 
Organizatora na portalu Facebook. 
Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 
Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na 
legalność działań podjętych przed cofnięciem zgody. 
 
 

________________________________ 
Podpis uczestnika   

________________________________ 
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

(wymagany, jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 
 

Administratorem danych osobowych jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. Kołłątaja 
20,50-007 Wrocław. 
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres: CORE 
Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. 
Dane podane przez Ciebie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia V Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego DECYDUJĄCY MOMENT 2021. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych 
dostępne są w sekretariacie placówki oraz na: www.mdk.wroclaw.pl zakładka Konkursy. 
 
Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 
 
 

______________________________________________________ 
imię i nazwisko rodzica/innego opiekuna prawnego, data, miejscowość, podpis 

 
 
 
 
 



 
 
Klauzula informacyjna 
 
Administratorem danych osobowych uczestników V Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotograficznego DECYDUJĄCY MOMENT 2021 (dalej: Konkurs) jest Zespół „Centrum Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław. 
 
Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyłom 16, 
61-671 Poznań, e-mail lub inspektor@coreconsulting.pl. 
 
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego Regulaminem, a w przypadku nagrodzonych w celu 
wydania nagród. Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację 
wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   
 
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres 
trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy                             
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na 
potrzeby promocji Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej 
przydatności dla realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na 
takie dalsze przetwarzanie. 
 
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego 
danych przez Organizatora. 
 
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Zespół „Centrum 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław  lub 
mailowo na  inspektor@coreconsulting.pl. 
 
Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 
osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych. 
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