
Regulamin konkursu fotograficznego  

„Gmina Stara Błotnica w obiektywie” 

 
§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Stara Błotnica w obiektywnie” na zdjęcia 

do kalendarza Gminy Stara Błotnica na 2022 rok jest Gmina Stara Błotnica. 

2. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować na adres: Gmina Stara Błotnica, 

Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, pod nr telefonu 48 385 77 90 w.14 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej finanse@starablotnica.pl 

3. W trakcie trwania konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu 

Gminy oraz w siedzibie organizatora - Gmina Stara Błotnica, Stara Błotnica 46, 26-806 

Stara Błotnica. 

§2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Stara Błotnica, jako gminy 

turystycznej, o ciekawej architekturze, mającej wiele do zaoferowania w różnych dziedzinach 

życia społecznego. Najładniejsze zdjęcia, związane z terenem gminy Stara Błotnica (obiekty, 

ciekawe miejsca, zdjęcia z lotu ptaka, krajobrazy i inne), uwzględniające ujęcia w różnych 

porach roku, wezmą udział w konkursie i posłużą do opracowania kalendarza, o którym mowa 

w §1. Zdjęcia mogą być wykorzystane również w innych materiałach promocyjnych 

i informacyjnych – folderach, ulotkach, plakatach itp. oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Stara Błotnica i na stronach w mediach społecznościowych. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz 

niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która nadeśle swoje 

prace w terminie określonym przez organizatora. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość zdjęć, wykonanych dowolną techniką.  

3. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok 

zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. 

4. Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej. 
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§4 

Nagroda 

1. Dwanaście najlepszych zdjęć wybranych przez komisję powołaną przez 

organizatora, zostanie opublikowane w kalendarzu o którym mowa w §1. Ich autorzy 

otrzymają również nagrody rzeczowe. 

 

§5 

Zgłoszenie prac 

1. Zgłoszenia prac należy dokonać do godziny 24:00 dnia 30 listopada 2021 roku. 

2. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję. 

3. Zgłoszona praca powinna zawierać: 

a) zdjęcia zapisane w wersji cyfrowej, zgodne z wymogami, o których mowa w § 3 

niniejszego Regulaminu konkursu, 

b) wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, będący 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. W sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu 

nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego, 

c) własnoręcznie podpisane oświadczenie(w sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie 

jest osoba pełnoletnia, wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego),będące 

załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu,  

4. Zgłoszenia należy przesłać pocztą e-mail na adres: finanse@starablotnica.pl lub dostarczać 

bezpośrednio do Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, pokój nr 9 (na nośniku, np. płyta CD, 

pendrive, itp.), Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica. W tytule e-maila należy wpisać 

„konkurs fotograficzny”. Na kopercie dostarczonej do urzędu należy napisać „konkurs 

fotograficzny”. 

5. Poprzez nadesłanie zdjęcia, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw 

autorskich osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób 

trzecich, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a 

Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której 

mowa w niniejszym Regulaminie. 

6. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wizerunku osób trzecich. 

7. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na 

bezpłatne przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej wraz z prawem do 

udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

d) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na 

każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i 

dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego, 



f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i 

modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium 

internetowego; 

g) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego 

udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi 

się w tym celu posługuje 

 

§6 

Ocena zgłoszonych prac do konkursu 

1. Oceny prac nadesłanych do konkursu dokonuje komisja, którą powołuje organizator. 

 2. Przyjęte do konkursu prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 7 

niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

4. Z przebiegu konkursu, komisja sporządza protokół. 

 

§7 

Kryteria oceny prac 

1. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji. 

2. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) praca wykonana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, 

b) wykonanie zdjęć związanych z gminą Stara Błotnica, z uwzględnieniem różnych pór 

roku. 

3. Werdykt komisji jest nieodwołalny. 

 

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowana data ogłoszenia wyników to 6 grudnia 2021 roku. 

2. Wyniki konkursu z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Błotnica oraz na portalu społecznościowym 

Gminy Stara Błotnica Facebook. 

3. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailowo po publikacji wyników na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian do 

Regulaminu. 



2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom. 

 

§ 10  Dane osobowe 

 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników: 

1) administratorem danych osobowych osób zgłaszających się do udziału w konkursie 

jest Gmina Stara Błotnica z siedzibą w Starej Błotnicy, Stara Błotnica 46, 26-806 Stara 

Błotnica.  

2) dane osobowe uczestników konkursu:  

 w postaci adresów zamieszkania i nr. telefonu opiekunów prawnych oraz imion i 

nazwisk opiekunów prawnych Laureatów, jak również wizerunku Laureatów 

przetwarzane będą w celu realizacji konkursu i wyłonienia Laureatów na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f RODO w ramach realizacji działalności statutowej Gminy Stara Błotnica; 

 w postaci adresów i danych kontaktowych przetwarzane będą w celu przekazania 

nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  

3) odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące 

usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty, które 

będą świadczyły usługi na zlecenie Gminy Stara Błotnica; 

4) dane osobowe przetwarzane będą:  

 w przypadku uczestników konkursu, przez czas realizacji konkursu przez Gminę Stara 

Błotnica określony w Regulaminie,  

 w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu 

przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony 

w odrębnych przepisach,  

5) przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do 

przenoszenia danych – w przypadkach określonych w przepisach RODO;  

6) w sprawach spornych przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

7) niepodanie danych w postaci adresów zamieszkania i nr. telefonu będzie skutkować 

niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku laureatów - niepodanie 

danych kontaktowych i adresu skutkować będzie niemożliwością przekazania nagród 

przez Gminę Stara Błotnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu konkursu  

fotograficznego 

  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

GMINA STARA BŁOTNICA W OBIEKTYWIE 

 

Imię i nazwisko autora: 

………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: 

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

e-mail: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

…...........….……………………………… 

   (czytelny podpis uczestnika konkursu) 

………..……….………………………….… 

(w przypadku osoby niepełnoletniej 

podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu  

fotograficznego  

 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu fotograficznego, 

2) jestem jedynym autorem nadesłanej pracy i nie naruszam jakichkolwiek praw osób 

trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że autor zdjęć ma zgody osób, 

których wizerunek utrwalono na fotografii i uprawnienia do wyrażenia zgody na 

wykorzystanie tych wizerunków w ramach konkursu fotograficznego „Gmina Stara 

Błotnica w obiektywie”, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu fotograficznego 

całości praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osoby 

niepełnoletniej* do celów związanych z realizacją konkursu „Gmina Stara Błotnica w 

obiektywie”, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO) . 

…..……...........….……………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

……….………………………………….…… 

 (w przypadku osoby niepełnoletniej 

   podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

*niepotrzebne skreślić 


