
Regulamin Artystycznego Projektu Fotograficznego „KAMIENNOGÓRZANKI” 

§ 1 

1. Organizatorem Artystycznego Projektu Fotograficznego „KAMIENNOGÓRZANKI” jest Centrum 

Kultury w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul Tadeusz Kościuszki 4 – tymczasowa siedziba przy ul. 

Piotra Ściegiennego 11, zwanym dalej Organizatorem 

2. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w Artystycznym Projekcie 

Fotograficzny „KAMIENNOGÓRZANKI”, zwanym dalej Projekt 

3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami niniejszego regulaminu  

i stosowania się do jego zapisów. 

4. Regulamin Projektu zostanie udostępniony na stronie internetowej www.domkultury-kg.org.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

5. Uczestnikiem Projektu mogą byd wyłącznie mieszkanki Kamiennej Góry w każdym wieku; 

Uczestniczki nieletnie mogą wziąd udział w projekcie, pod warunkiem udzielenia przez 

rodziców/prawnych opiekunów, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych 

6. Termin zgłoszeo upływa z dniem 4.03.2021 r. 

7. Uczestniczki zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie o dokładnej 

godzinie spotkania. 

 

§ 2  

 

1. Projekt będzie się składał się z 4 etapów: 

a. Sesja zdjęciowa – 1 etap ; 

b. Zakwalifikowanie fotografii do wystawy – 2 etap; 

c. Wystawa – 3 etap; 

d. Wydanie kalendarza na rok 2022  – 4 etap  

2. 1 etap Projektu odbędzie się 7.03 2021 r. w sali witrażowej Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Pl. 

Grunwaldzki 1  

3. Sesja zdjęciowa będzie polegała na: wykonaniu makijażu przez  wizażystkę i przygotowanie 

uczestniczki do sesji 

4. Kwalifikacja fotografii do wystawy będzie polegała na wybraniu przez komisję w składzie:  

- Piotr Oskwarek – dyrektor Centrum Kultury,  

- Arkadiusz Makowski – fotografik, 

- Katarzyna Ciedka – wizażystka, 

- Sara Misan - stylistka 

5. Wyłonione zdjęcia będą wystawione w Galerii Centrum przez 30 dni na przełomie lat 2021-2022.    

6. Finałem projektu będzie wydanie kalendarza promującego Centrum Kultury i Miasto Kamienna Góra. 

Uczestniczki projektu, których zdjęcia ukażą się w kalendarzu otrzymają po jednym egzemplarzu. 

7. W związku z tym, że sesja zdjęciowa, wiąże się z przygotowaniem do zdjęd poprzez wykonanie 

makijażu, uczestniczka musi wiedzied, że może się to wiązad z  wystąpieniem reakcji 

alergicznych/uczuleniowych wywołanych przez kosmetyki używane do makijażu. 

8. Wizażystka jest zobowiązana do  poinformowania uczestniczkę o tym jakie kosmetyki są przez nią 

używane. 

9. Uczestniczka jest zobowiązana do poinformowania wizażystkę czy występują u niej reakcje 

uczuleniowe na kosmetyki, które mogą podrażnid skórę twarzy, oczy. 

§ 3 

http://www.domkultury-kg.org.pl/


1. Projekt będzie realizowany w reżimie sanitarnym 

2. Przed wejściem do pomieszczenia należy zdezynfekowad ręce płynem do dezynfekcji, który jest 

wystawiony przy wejściu do Sali; 

3. Każdy uczestnik wchodząc do sali musi mied założoną maseczkę, która może byd zdjęta dla potrzeb 

wykonania makijażu oraz zdjęd; 

4. Stanowiska do makijażu będą od siebie oddalone o 1,5 m; 

5. Kosmetyczka/wizażystka wykonująca makijaż jest zobowiązana do noszenia maseczki/przyłbicy w 

trakcie wykonywania makijażu; 

6. Uczestnik, który będzie miał objawy chorobowe np. duszności, kaszel, gorączkę, proszony jest  

o poinformowanie telefonicznie Organizatora na nr telefonu 75 144 28 75, o zaistniałej sytuacji 

oraz nie branie udziału w projekcie, aby nie narażad innych uczestników 

§ 4  

 

1. Udział w Projekcie jest dobrowolny. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest: 

a. Złożenie osobiście karty zgłoszeo w Centrum Kultury przy ul. Piotra Ściegiennego 11, lub 

wysłania jej pocztą na adres siedziby tymczasowej Organizatora tj. 58-400 Kamienna 

Góra, ul. Piotra Ściegiennego 11, skrytka pocztowa 36 z dopiskiem „Projekt 

KAMIENNOGÓRZANKI”; 

b. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem; 

c. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

d. Zapoznad się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

3. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo zmiany terminu,  realizacji 1 

etapu Projektu – sesji zdjęciowej. 

4. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji 1 

etapu projektu – sesji zdjęciowej 

5. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu uczestnika do miejsca projektu. 

6. Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, zastrzega sobie prawo do odwołania realizacji 

Projektu. 

7. Każdy uczestnik projektu zostanie powiadomiony o zmianach dotyczących Projektu telefonicznie 

na numer wskazany w karcie zgłoszeo lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej wskazanej w 

karcie zgłoszeo 

8. Każda zmiana w realizacji Projektu będzie ogłaszana na stronie internetowej Organizatora 

www.domkultury-kg.gov.pl 


