
 
 

WYSTAWA  FOTOGRAFII 

 
ZNAKI CZASU EPIDEMII 

 
 
 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH FOTOGRAFUJĄCYCH   

DO UDZIAŁU W WYSTAWIE 

 

 

 

Organizatorzy: 
Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. 
Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu. 
 
Partnerzy: 
Kazimierz Szymela wałbrzyski fotograf i przedsiębiorca. 
 

 

Podczas trwania Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1933 rząd USA uruchomił największy 

projekt fotograficzny, który kiedykolwiek został ufundowany ze środków państwowych. 

Wysłano wtedy dziesiątki fotografów na teren całych Stanów Zjednoczonych, by ukazali, jak 

wygląda życie Ameryki. 

To wydarzenie były dla nas inspiracją do podjęcia  próby ukazania zmian jakie przyniósł nam 

Polakom  kryzys epidemii COVID-19. 

 



 
W tym czasie już powstało i powstanie tysiące nowych zdjęć pokazujących zmiany jakie zaszły w 
naszym otoczeniu z uwagi na istniejącą epidemię. 
Zebranie takich fotografii i pokazanie ich na wspólnej wystawie w czasie po wygaśnięciu epidemii 
będzie dużym wydarzeniem. 
Będzie to również dokument o olbrzymiej wartości. 
Zapraszam wszystkich fotografujących do udziału w wystawie. 
 
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYSTAWIE 
 
 
 

1. Organizatorami wystawy są Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi 

Wałbrzyskiej, Ośrodek Społeczno - Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.  

2. Wystawa jest organizowana na zasadach określonych  niniejszym regulaminem i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Udział w wystawie jest bezpłatny.  

4. Każdy autor może przesłać maksymalnie 3 fotografie. 

5. Zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej i przesłać w formacie JPG w rozmiarze 

30 x 40 cm (pion lub poziom) w rozdzielczości 300 pikseli/cal.  

Format zdjęć podyktowany jest wielkością otworów w pas partach znajdujących się w 

ramach zabezpieczonych na tą ekspozycję. 

6. Zdjęcia muszą być wykonane w Polsce oraz opisane w nazwie pliku kolejnym 

numerem oraz imieniem i nazwiskiem autora, (przykład 01_Andrzej Kowalski) a 

dodatkowo w treści maila proszę podać miejsce i datę wykonania fotografii.  

7. Zdjęcia należy przesłać drogą mailową kol. Alkowi Ziółkowskiemu (kuratorowi 

wystawy) do 30 czerwca 2020 roku na adres: korona-wystawa2020@wp.pl, telefon 

kontaktowy: 604 751 436. 

8. Koszt druku zdjęć pokryją organizatorzy. 

9. Zgłoszenie fotografii na wystawę  jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

zgłaszająca  jest autorem /autorką/ zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione 

i osoby znajdujące się na zdjęciach nie wnoszą zastrzeżeń na ich publikowanie również 

dla celów reklamowych wystawy. Autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia 

jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom 

konkursu.  

10. Nadsyłane fotografie nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, ani praw osób 

trzecich i praw autorskich. 

11. Osoba uczestnicząca w wystawie akceptuje warunki regulaminu konkursu i wyraża 

zgodę na użycie imienia nazwiska w celu uwierzytelnienia autorstwa fotografii. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych w regulaminie wymogów. 

13. Osoba uczestnicząca w wystawie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez 

organizatorów wystawy nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów 

promocji wystawy.  

14. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac na wystawie oraz 

prezentowania jej w innych ośrodkach i zobowiązuje się do powiadomienia autorów o 

tym fakcie drogą mailową. 

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do 

czasu jego zakończenia.  

https://poczta.wp.pl/k/


16. Wernisaż wystawy zaplanowany jest w terminie do 30 dni od zniesienia zakazu  

organizacji masowych imprez kulturalnych. 

17. Organizatorzy przewidują możliwość nieodpłatnego wypożyczenia wystawy innym 

jednostkom kultury w celach wystawienniczych. Do końca 2021 roku wystawa 

zostanie zarchiwizowana. 

 

 

 

 
Organizatorzy do wystawy zakwalifikują  45 zdjęć, jest to uwarunkowane możliwościami 

wystawienniczymi. W przypadku większej ilości zdjęć powołana zostanie komisja kwalifikacyjna, 

która dokona doboru zdjęć. 

Organizatorzy poczynią starania znalezienia sponsora, który mógłby pokryć koszty druku katalogu 

wystawy. Obecny czas nie sprzyja takim działaniom, ale uczynimy wszystko aby zrealizować nasz 

zamiar.    

 
Organizator będzie dysponował jedynie adresem e-mail i imieniem i nazwiskiem autora.  

 

RODO 
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pana/-i danych osobowych jest PTTK Oddział Ziemi 
Wałbrzyskiej 58-300 Wałbrzych Konopnickiej 19 , KRS: 0000060631, NIP: 8860003870 , adres e-mail: 
poczta@walbrzych.pttk.pl 

• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wystawy 

fotografii „ZNAKI CZASU EPIDEMII” przez PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

• Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą z zachowaniem całkowitej poufności w granicach przewidzianych 
przez obowiązujące przepisy prawa.  

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania przez PTTK Oddział Ziemi 
Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.  

• Przysługuje Panu/-i prawo żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu oraz prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

• W przypadku zgłoszenia któregokolwiek z ww. żądań, zostanie Pan/-i poinformowany o podjętych działaniach 
bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten 
może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.  

• Przysługuje Panu/-i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.  

• Pana/-i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 


