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Towarzystwo Działań Twórczych „Talent” w Białymstoku 

I. Cele 

 

1. Uczczenie 80. rocznicy powstania w białostockim getcie.  

2. Upowszechnianie wiedzy o życiu, historii i religii Żydów. 

3. Rozwijanie dialogu międzykulturowego oraz szacunku dla ludzi innych narodowości i religii. 

4. Poznanie śladów dziedzictwa żydowskiego w postaci cennych obiektów, szlaków i tradycji. 

5. Odkrywanie i promowanie talentów dzieci i młodzieży. 

6. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu wolnego. 

 

II. Zadanie konkursowe 

Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie i sfotografowanie śladów bytności Żydów na terenie dzisiejszego 

województwa podlaskiego, utrwalonych w architekturze i sztuce oraz spuściźnie kulturowej. Mogą to być obiekty lub 

detale architektoniczne, przedmioty codziennego użytku i sztuki użytkowej, przedmioty kultu religijnego oraz 

współczesne obchody, inscenizacje i przedstawienia zwyczajów i obrzędów. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących w wieku od 11 do 26 lat, 

zamieszkujących miasto Białystok i województwo podlaskie. Skierowany jest do uczniów szkół wszystkich typów 

oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz 

dzieci i młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić także uczestnicy indywidualni. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

- I – 11-15 lat 

- II - 16-26 lat 



 

 

3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć pojedynczych i 3 zestawy (zestaw zawierać może 

maksymalnie 3 zdjęcia).  

4. Wszystkie prace powinny być nadesłane w formie elektronicznej o minimalnym rozmiarze dłuższego boku 

3000 pikseli w formacie .jpg/.jpeg. 

5. Dopuszczalna ingerencja cyfrowa w fotografie może dotyczyć działań mających odpowiednik w klasycznych 

zabiegach edycyjnych: kadrowanie, korekcja totalna i kolorystyczna, retusz. 

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

7. Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 9 maja 2023 r. przesłać: 

- wypełniony formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej konkursu -  www.mdk.bialystok.pl, 

- przesłać na adres konkurs.fotograficzny@mdk.bialystok.pl  opisane pliki zdjęć wg klucza:  

 Pojedyncze zdjęcia - nazwisko_imię_kategoria wiekowa_nr zdjęcia(np. Kowalski_Maciej_I_01), 

 zestawy – nazwisko_imię_kategoria wiekowa_nr zestawu_nr zdjęcia zestawu(np.  

Kowalski_Maciej_II_01z3); 

                 - duże pliki prosimy wysyłać poprzez internetową platformę do darmowej wysyłki plików np. wetransfer. 

9.     Do konkursu będą przyjmowane prace wyłącznie w formie elektronicznej. 

IV.       Ocena prac  

1. Oceny zdjęć oraz podziału nagród dokona jury powołane przez organizatorów. 

2. Kryteria oceny prac fotograficznych: 

- zgodność z tematyką konkursu, 

- oryginalne ujęcie zagadnienia,  

- poziom techniczny. 

3. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie jury. 
4. Wyniki konkursu (zawierające imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówkę, imię i nazwisko opiekuna) zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl oraz przesłane na podany w zgłoszeniu adres 

mailowy opiekuna i placówki zgłaszającej uczestnika.  

5. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej zostaną zaprezentowane  

w sąsiedztwie pomnika Bohaterów Getta, na terenie siedziby MDK ZPO nr 2  przy ul. Żabiej 5. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie 

rozpowszechniania nadesłanych na konkurs fotografii na wystawach i publikacjach związanych z konkursem oraz 

promocją osiągnięć uczestników i promocją działalności organizatorów, bez wypłacania honorariów autorskich,  

w tym w publikacjach internetowych. 

 

V. Nagrody 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

VI. Terminarz konkursu 

 

1. Wypełnienie formularza elektronicznego oraz przesłanie prac drogą elektroniczną do 9 maja 2023 r.  

2. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – 26 maja 2023 r. 

3. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających od 7 sierpnia 2023 r. (wystawa zewnętrzna – na terenie 

placówki, ul. Żabia 5, Białystok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdk.bialystok.pl/


 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik niepełnoletni musi być zgłoszony przez nauczyciela/instruktora lub rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W przypadku zgłoszeń indywidualnych - opiekun prawny uczestnika oświadcza, iż wyraża zgodę na udział dziecka w 

konkursie, przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz publikację prac w tym wizerunków autorów 

na stronie internetowej organizatorów, profilu Facebook’owym, pamiątkowych wydawnictwach, ogólnodostępnej 

wystawie oraz w środkach masowego przekazu. Ponadto oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał niniejszy regulamin 

oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie www.mdk.bialystok.pl i nie zgłasza zastrzeżeń. 

3. W przypadku zgłoszeń z placówki - zgłaszający nie będący rodzicem/opiekunem prawnym oświadcza, iż posiada 

niezbędną dokumentację, umożliwiającą uczestnictwo dziecka w konkursie (w tym: zgodę opiekunów prawnych na 

udział dziecka w konkursie i na przetwarzanie danych osobowych dziecka) oraz oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał 

niniejszy regulamin oraz Klauzulę informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej www.mdk.bialystok.pl i nie 

zgłasza zastrzeżeń. 

4. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i złożenie pracy jest równoznaczne 

z uznaniem warunków regulaminu konkursu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestnika i opiekuna oraz 

ich wizerunków w materiałach dotyczących konkursu - w tym na stronie internetowej organizatorów oraz w środkach 

masowego przekazu. 

5. Uczestnik Konkursu wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób 

biorących udział przy powstawaniu pracy (osób portretowanych, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz 

publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 

organizatorów Konkursu, przejmuje na siebie Uczestnik Konkursu. 

6. Administratorem danych osobowych jest współorganizator – Młodzieżowy Dom Kultury w Białym-stoku Zespołu 

Placówek Oświatowych nr 2 w Białymstoku. 

7. Dane osobowe uczestników i ich opiekunów będą wykorzystane w celu przeprowadzenia konkursu (wyłonienia 

zwycięzców, przyznania nagród i wyróżnień) oraz publikowane w materiałach dotyczących konkursu. Istnieje 

możliwość dalszego wykorzystania danych w przypadku, o którym mowa w pkt. 8. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac (z zaznaczeniem imienia  

i nazwiska autora) w materiałach konkursowych, do organizacji wystaw pokonkursowych, do publikacji w 

wydawnictwach wszelakiego typu, wydawanych przez MDK oraz publikacji 

w Internecie - w tym na stronie internetowej i profilu Facebook’owym organizatorów 

i w środkach masowego przekazu, w celu promowania imprezy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku placówki. 

9. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów z zachowaniem praw autorskich w przypadku 

dalszego ich wykorzystania przez MDK zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

10.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem 

rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

11. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres: m.domalewska@mdk.bialystok.pl, 

e.kazmierczyk@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 690 832 690. 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronie 

www.mdk.bialystok.pl 
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