
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Gmina Jodłowa w fotografii” 

 

 

I. Przepisy Ogólne 

 

      1. Organizatorem  konkursu  „Gmina  Jodłowa w fotografii”  jest Gminne Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. 

     2. Celem konkursu jest: 

a) ukazanie najciekawszych fotografii promujących gminę Jodłowa: piękno przyrody i 

krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca oraz tradycje i kulturę, walory turystyczne, 

przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe Gminy Jodłowa,  

b) popularyzacja i promocja turystyki wśród społeczności jako elementu życia 

codziennego i sposobu na rekreację, 

c) promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji 

twórczej i kreatywności; 

d) wybranie  najpiękniejszych, ciekawych miejsc znanych i nieznanych z terenu Gminy 

Jodłowa, 

e) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora. 

3. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do fotografów amatorów mieszkańców 

gminy Jodłowa - uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII i ponadpodstawowych oraz 

dorosłych. 

  4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych  

w niniejszym regulaminie. 

 

II. Przepisy dotyczące prac konkursowych: 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu do 5 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej. 

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG w rozdzielczości minimum 600 dpi. 

Technika wykonania zdjęć dowolna. Zdjęcia w mniejszej rozdzielczości nie będą brały 

udziału w Konkursie. 

3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia archiwalne. Fotografie powinny 

odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się 

dokonywania własnej obróbki zdjęcia poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do 

obrazu dodatkowych elementów. Zezwala się jedynie na retusz fotografii polegający na 

zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast, 

wyostrzanie, zmniejszanie wymiarów).  

 



4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane. 

 

5. Nośnik (Płyta CD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię  

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być 

umieszczony w zaklejonej kopercie.  

 

6. Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 31 października 2019 r. Koperty należy przesyłać 

na adres: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej, Jodłowa 25 B, 39 - 225 

Jodłowa z dopiskiem „Gmina Jodłowa w fotografii” lub dostarczyć osobiście. 

 

7. Zdjęcia bez karty zgłoszenia i podpisanej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich), oświadczenia RODO nie będą brały udziału              

w konkursie.  

 

8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były  

w żadnym konkursie nagradzane. 

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych  wyżej wymogów.  

 

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak 

również z niego wyłączonych. 

 

11. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody 

na bezpłatne wykorzystywanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń 

terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak 

formy audio, video, druki (w tym wydruk w kalendarzu gminnym) oraz internet, jak 

również prawo do dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji prac oraz 

wykorzystanie w innych celach promocyjno – reklamowych. 

 

12. Koszt przygotowania oraz złożenia prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu. 

 

13. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii  

b) w przypadku zdjęć, na których znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku, 

c) autor wysyłając zdjęcia na konkurs wyraża zgodę na ich publikację bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 

poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską  

i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we 



wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 

zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, 

d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, 

e) ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa 

do nadesłanego zdjęcia, 

 

14.  Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 

 

III. Komisja Konkursowa 

 

1. Organizator powołuje jury Konkursu. 

 

2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć, 

biorąc pod uwagę ich jakość, oryginalność, wyjątkowość. 

 

3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie 

wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo. 

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie,                            

o którym uczestnicy zostaną powiadomieni. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik Nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Konkurs Fotograficzny 
„Gmina Jodłowa w fotografii” 

  

.  

 

 

 
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………. 

 
ADRES ……………………………………………………………………………………………... 
 

Telefon ……………………………….  e-mail  ……………...……………………………… 

 

 
Ilość zgłoszonych zdjęć .......................... szt.  

 

 

Miejsce i data wykonania zdjęcia:  

 

1. …………………………………………………………………………..………………………...  

2. …………………………….............................................................................................................  

3. ………………………………………………………………………..…………………………...  

4. …………………………………………………………………………..………………………...  

5. ………………………………………………………………………..…………………………...  

 
Oświadczam, że jestem właścicielem zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny „Gmina Jodłowa                             

w fotografii” i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z regulaminem. 

 

 

……………………………… 
Data i podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu 

 

Obowiązek informacyjny realizowany zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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) zwanego dalej RODO. 

 

W związku z przystąpieniem przeze mnie do konkursu fotograficznego „Gmina Jodłowa w fotografii” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: gckicz.rodo@interia.pl. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda. 

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz  

(obsługa prawna, informatyczna itp.). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu 

przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do 

niego. 

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej 

celu. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 

 

 

………………………………                                                              ……………………………. 

miejscowość, data                                                                                     czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(miejsce, data) 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica uczestnika 

 

 

 

Dane rodzica: 

 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………… 

Numer dowodu osobistego …………………..... 

 

będący/a rodzicem syna/córki:  

 

Imię i nazwisko .................................................. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w konkursie fotograficznym 

„Gmina Jodłowa w fotografii” i akceptuje jego wszystkie postanowienia. 

 

 

 

….………………………………… 
podpis 


