REGULAMIN Konkursu Fotograficznego
„Moja miejscowość w obiektywie”

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą „Moja
miejscowość w obiektywie”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Złotoryja z siedzibą przy al. Miłej 4, 59-500 Złotoryja,
zwany dalej Organizatorem.
3. Konkurs trwa od dnia 10 września 2021 r. do 31 października 2021 r.
4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:
www.zlotoryja.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż
spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§2
Cel Konkursu

1.
2.
3.
4.
5.

Celem Konkursu jest:
promocja Gminy Złotoryja,
upowszechnianie turystyki,
popularyzacja sztuki fotografii,
umacnianie tożsamości i poczucia więzi z gminą,
zgromadzenie fotografii promujących Gminę Złotoryja.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Złotoryja.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. W Konkursie mogą wziąć udział amatorzy oraz osoby zawodowo zajmujące się fotografią. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
prawnego (zgoda opiekuna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

§4
Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie pięciu fotografii w dowolnej
technice, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załączniki nr 1 i nr 2). Zdjęcia bez wypełnionych załączników zostaną odrzucone i nie będą
oceniane w Konkursie.
2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki TIF, JPG (bez kompresji). Rekomendowana
rozdzielczość 2492×3520 pikseli.

3. Fotografie konkursowe powinny być przekazane Organizatorowi drogą mailową na adres:
gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl wraz z załącznikami.
4. Każde zdjęcie (plik) powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora zdjęć oraz ponumerowane
zgodnie z opisem na Formularzu zgłoszeniowym.
5. Fotografie wraz z formularzami, o których mowa w ust. 1, należy przesłać do 31 października 2021 r.
W tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs fotograficzny”. Prace nadesłane po terminie nie będą
oceniane.
6. Przesłane zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.
7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio wystawione i/lub
nagrodzone.
8. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Gminy Złotoryja. Zgłoszone
fotografie powinny przedstawiać miejscowości z terenu Gminy Złotoryja. Mogą obrazować
charakterystyczne miejsca, architekturę, krajobraz itp. Nie mogą przedstawiać osób.
9. Przesłane zdjęcia powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, bez obróbki.
10. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie powinien odpowiednio je opisać na formularzu
zgłoszeniowym, poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane i opisu obiektu przedstawionego
na fotografii.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie i rozdzielczości.
12. Uczestnik Konkursu za pomocą formularza oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i zobowiązuje się do niewykonywania autorskich
praw osobistych,
2) przenosi nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do zgłoszonych fotografii na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili
podania formach przekazu, takich jak formy audio, wideo, druki oraz Internet, jak również
prawo do dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do
wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do
wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (ulotka, folder, album,
kalendarz), a także na stronie internetowej, profilu na Facebooku oraz pokonkursowej
prezentacji prac,
3) przekazanie praw autorskich majątkowych nie narusza czyichkolwiek praw autorskich,
4) zdjęcia nie zostały uprzednio zgłoszone do innych konkursów fotograficznych.
13. Organizator zastrzega, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi
z tytułu naruszenia praw autorskich, uczestnik Konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako osoba
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
14. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia
do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania Organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie
na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do
wydawania i rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzanie do
obrotu, publicznego wystawiania, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
15. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.
16. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
17. Każdy z uczestników w momencie przesłania zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie poświadcza fakt
zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu Konkursu.

§5
Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Wójt Gminy Złotoryja.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie
nagród.
4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji w terminie do
dnia 15 listopada 2021 r. z zastrzeżeniem ust. 6. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć nadesłanych
i przyjętych do Konkursu pod kątem walorów estetycznych, jakości, oryginalności, aktualności
i zgodności z tematyką.
5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

§6
Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata Konkursu Fotograficznego
„Moja miejscowość w obiektywie” oraz nagrodę rzeczową.
2. Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników Konkursu. Autorzy zdjęć
wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione mailowo o wynikach Konkursu.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.zlotoryja.com.pl.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny,
o ile nie naruszy to już nabytych praw uczestników. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie
wskazanym przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki
został on ogłoszony.
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie prac konkursowych,
spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
5. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel.: (76) 87 88 700 lub
elektronicznie pod adresem gminazlotoryja@zlotoryja.com.pl.
6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
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), zwanym dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych,
obowiązujących od dnia 25.05.2018 r.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Złotoryja z siedzibą w Złotoryi,
al. Miła 4, 59-500 Złotoryja.

2) Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować
się poprzez email iod@zlotoryja.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym
pod nazwą „Moja miejscowość w obiektywie”
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów
prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że przepis prawa
to przewiduje. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Dane osobowe
Laureata konkursu lub autorów zdjęć wyróżnionych mogą zostać opublikowane
i zamieszczone na stronie internetowej www.zlotoryja.com.pl oraz profilu Facebook Gminy
Złotoryja.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu
oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przed jej
cofnięciem).
8) Ma pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość w obiektywie”

Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….………………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………………………………….…………………………………………………………….
Data urodzenia: …………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………….………………………………….……………………….……………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………………….………………...………………………….

Lista zgłoszonych zdjęć:
Numer fotografii

Miejsce wykonania fotografii

Opis fotografii

1
2
3
4
5

Oświadczam, że:
1) zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość w
obiektywie”,
2) jestem jedynym autorem wymienionych wyżej fotografii i są one wolne od praw osób trzecich,
3) jako posiadacz pełni praw autorskich do fotografii zobowiązuje się do niewykonywania
autorskich praw osobistych,
4) przenoszę nieodpłatnie prawa autorskie majątkowe do zgłoszonych fotografii na rzecz
Organizatora Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość w obiektywie” bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich
jak formy audio, wideo, druki oraz Internet, jak również prawo do dokonywania dowolnych
opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w
podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach
promujących gminę (ulotka, folder, album, kalendarz), a także na stronie internetowej, profilu
na Facebooku oraz pokonkursowej prezentacji prac,
5) przekazanie praw autorskich majątkowych nie narusza czyichkolwiek praw autorskich,
6) zdjęcia nie zostały uprzednio zgłoszone do innych konkursów fotograficznych.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, czytelny podpis)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość w obiektywie”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka1 w postaci
imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, miejsca zamieszkania
w celach uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym „Moja miejscowość w obiektywie”
organizowanym przez Urząd Gminy Złotoryja z siedzibą przy al. Miłej 4, 59-500 Złotoryja,
reprezentowany przez Wójta Gminy Złotoryja, jako administratora danych osobowych, 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), obowiązujących od dnia 25.05.2018 r.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż
przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, czytelny podpis)

1

Skreślić niewłaściwe

Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Moja miejscowość w obiektywie”

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Ja ......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

niniejszym oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym
….......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

i wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo w Konkursie Fotograficznym „Moja miejscowość
w obiektywie” organizowanym przez Urząd Gminy Złotoryja z siedzibą przy al. Miłej 4, 59-500
Złotoryja.
Oświadczam również, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Moja
miejscowość w obiektywie”.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data, czytelny podpis)

