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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„SZTUKA LUDOWA KOCIEWIA W FOTOGRAFII”
§ 1. Organizatorzy
Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie;
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Zblewie;
Fundacja OKO-LICE KULTURY w Zblewie

§ 2. Patronat
1. Patron główny konkursu: Wójt Gminy Zblewo;
2. Patroni medialni: Radio Głos – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej, Kociewski Magazyn
Regionalny, Miesięcznik społeczno-kulturalny - Pomerania, Kurier Zblewski.

§ 3. Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do amatorów.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18, a także osoby dorosłe.
3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub prawnych opiekunów,
złożony na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
5. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.

§ 4. Cel konkursu
Promowanie sztuki ludowej Kociewia oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników.

§ 5. Zasady udziału w konkursie
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Fotografie powinny posiadać 1-go autora.
3. Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej tj. jako załącznik do emaila. Zdjęcia powinny być oznaczone nazwiskiem Autora oraz numerem kolejnego zdjęcia. W treści
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wiadomości należy opisać zdjęcia według szablonu: tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię,
imię i nazwisko autora, dane kontaktowe tj. adres, telefon, e-mail.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie.
§ 6. Zasady szczegółowe
1. Zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem/podpisem.
2. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.
3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii na
wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających
kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

§ 7. Terminarz
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać do dnia 30 lipca na adres e-mail:
gok-zblewo@wp.pl. W tytule meila należy wpisać: „Konkurs Fotograficzny – 2. Walne Plachandry”.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 sierpnia 2019 r.

§ 8. Ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Wirtach podczas „2. Walnych
Plachandrów – Kociewie 2019”. W tym dniu zostanie zorganizowana wystawa wszystkich nadesłanych
zdjęć.

§ 9. Nagrody
Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech najlepszych prac.
§ 10. Oświadczenia
1. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje warunki regulaminu konkursu;
b) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie;
c) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – iż posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich
wizerunku;
d) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw
autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
2. W przypadku niedochowania przez uczestnika konkursu powyższych obowiązków i naruszenia przez
niego jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, uczestnik ponosi za to pełną i wyłączną
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odpowiedzialność. W szczególności uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów.
3. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w powiązanych z nim celach
promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i
rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu przysługuje pełne prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia
oświadczeń w tym zakresie, stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu.
§ 11. Licencje i prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia przez uczestnika danej pracy do konkursu, Organizator nabywa nieodpłatną,
niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,
na wykorzystanie tej pracy na wszelkich istniejących polach eksploatacji (w szczególności określonych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
2. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, w momencie przekazania
uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia - nabywa Organizator konkursu. Prawa te przysługują mu bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w szczególności
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
§ 12. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu.
2. Informacje o konkursie: (58) 588 43 77, osoba do kontaktu: Agnieszka Galicka-Wrzałka.
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Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka – uczestnika konkursu fotograficznego pn.
„Sztuka ludowa Kociewia w fotografii”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….… w
konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w
Zblewie oraz Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział w Zblewie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.

……………………………………..
data, miejscowość

………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 2 do regulaminu - wzór oświadczenia uczestnika

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego pn. „Sztuka ludowa Kociewia w fotografii”
Niniejszym oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego warunki;
2. jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa autorskie oraz
majątkowe bez udziału osób trzecich;
3. zgłoszone przez mnie fotografie nie były nagradzane w innych konkursach;
4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę
na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach promocyjno –
reklamowych;
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach z
nim związanych art. 6 ust. 1 lit a 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
6. wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej) przez Organizatora Konkursu, na potrzeby Konkursu i dalszej promocji. Niniejsza zgoda jest
nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek
Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodatkowo do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronach internetowych Organizatora Konkursu/Patrona Konkursu oraz portalach
społecznościowych Organizatora itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, ze wizerunek nie może być użyty w formie publikacji
obraźliwej dla Uczestnika lub naruszyć w inny sposób jego dóbr osobistych.

…………………………………..
data, miejscowość

……………………………………….
czytelny podpis uczestnika
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Załącznik nr 3 do regulaminu - wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty
Hillar w Zblewie;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w
przepisach prawa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Sztuka ludowa Kociewia w fotografii”
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom
uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów tj. do wyłonienia zwycięzców.
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to
jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora: - dostępu do danych osobowych, - prawo do
ich sprostowania, - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, - prawo do przenoszenia danych, - prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się
drogą elektroniczną: biuro.odo@gmail.com;
- telefonicznie: +48 503 143 343
- osobiście w siedzibie Suche Bagno 17, 83-210 Zblewo.

……………………………………….
Czytelny podpis i data

