
REGULAMIN 

Gminnego Konkursu Fotograficznego „Jasień jak malowana” 

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6A, 08-125 Suchożebry, e:mail gok@suchozebry.pl tel: 501 878 999 , 

zwany dalej „Organizatorem”. 

Konkurs realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs_goksuchozebry@wp.pl. 

Konkurs odbywa się bez podziału na kategorie wiekowe. Skierowany jest do mieszkańców Gminy 

Suchożebry. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 24 października 2022 r. do godz. 22.00. 

Rozstrzygnięcie konkursu dnia 31 października 2020 r. po godz. 12.00 na stronie internetowej GOK 

www.gok.suchozebry.pl oraz www.facebook.com/goksuchozebry/  

2. CEL KONKURSU I TEMATYKA 

Artystyczne ujęcie miejsc, zdarzeń, rzeczy przez pryzmat pory roku. 

Propagowanie wśród mieszkańców gminy Suchożebry sztuki fotografowania jako jednej z form 

artystycznego wyrazu, a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji  międzyludzkiej. 

Ukazanie walorów gminy Suchożebry. 

3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 

Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie tylko i wyłącznie drogą elektroniczną 

na adres: konkurs_goksuchozebry@wp.pl. 

Zdjęcie powinno być podpisane imieniem, nazwiskiem i tytułem. 

Zdjęcia można przesyłać do dnia 24.10.2022 r. do godz. 22.00. 

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z 

różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Rozmiar zdjęcia min. 5 MB, max 10 MB. 

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie. 

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs w całości 

obciąża się Uczestnika Konkursu. 

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć (także tych 

nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora. 

Uczestnikowi Konkursu nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zdjęć przez 

Organizatora, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do Konkursu. 

Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na wszystkich pola 

eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć. Dotyczy to szczególnie: 

http://www.gok.suchozebry.pl/
http://www.facebook.com/goksuchozebry/


a.) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych zdjęć w dowolnej formie, m.in. choć nie 

wyłącznie w postaci wydrukowanej i/lub CD-ROM-u; 

b.) wprowadzania zdjęć w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do zdjęć  w czasie i miejscu przez siebie 

wybranym (w tym w sieci Internet); 

c.) używania całości lub fragmentów zdjęć w materiałach informacyjnych  i promocyjnych 

Organizatora, drukowanych i elektronicznych (w tym internetowych). 

Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w 

całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby 

nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w zdjęciach i/lub w związku ze zdjęciami praw osób 

trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich. 

4. UCZESTNICY 

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym 

osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami. 

Do zdjęcia konkursowego dołączyć należy wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia - Załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

5. NAGRODY 

Dla autorów najlepszych prac fotograficznych Organizator funduje 3 nagrody główne. Organizator 

przewiduje również przyznanie wyróżnień. 

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Konkurs Fotograficzny „Jesień jak malowana” rozstrzygnięty zostanie poprzez publiczne głosowanie 

na profilu społecznościowym Facebook.  

Regulamin głosowania: 

1.Głosowanie – oddawanie „lajków” na prace odbywa się będzie w dniach od 25 październik 2022 do 

31 października 2022r. do godz. 12.00. 

2.Nie liczą się ‘lajki’ umieszczone w komentarzach. 

3. LICZONE SĄ TYLKO ‘LAJKI’ UMIESZCZONE POD OPUBLIKOWANYM ZDJĘCIEM 

PRZEZ GOK W SUCHOZEBRACH. 

Zliczenie głosów(lajków) i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2022 r. po godz. 12.00. 

Zwycięskie zdjęcia Organizator udostępni na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Suchożebrach oraz profilu Facebook w oddzielnym poście. 

Organizator powiadomi laureatów konkursu o sposobie odbioru nagród i wyróżnień za pośrednictwem 

poczty elektronicznej i telefonicznie. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i 

promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

Klauzula RODO, opisująca przetwarzanie danych Uczestników, znajduje się w Załączniku nr 2. Do 

Regulaminu 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTĘ ZGŁODSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, 

DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ 

Załącznik nr 1. Do Regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Uwaga : dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają rodzice/opiekunowie prawni 

Gminny Konkurs Fotograficzny „Jesień jak malowana” organizowany jest przez Gminny Ośrodek 

Kultury Suchożebrach. 

 

Imię .....................................................  

Nazwisko .....................................................  

Wiek uczestnika konkursu ……………… 

Miejscowość................................................................................................... 

Numer telefonu ..............................................................................e-mail*.............................................. 

Tytuł zdjęcia ................................................................... 

*Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ale ułatwi kontakt organizatorom. 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że jestem autorem zdjęcia nadesłanego na Konkurs oraz że nie narusza ono jakichkolwiek praw 

autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. 

 

podpis autora zdjęcia: ………………….…………………………….. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Jesień jak malowana” i akceptuję 

jego treść.  

................................................................................ 
(podpis pełnoletniego Uczestnika) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................... w  Gminnym 

Konkursie Fotograficznym „Jesień jak malowana” oraz oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu 

Fotograficznego „Jesień jak malowana” i akceptuję jego treść.  

 

................................................................................ 
(podpis rodzica lub opiekuna) 

 

 



Załącznik nr 2.do Regulaminu 

Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 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. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: ul. Siedlecka 6a, 08-125 

Suchożebry, tel. 501 878 999. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 

można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i 

przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej 

GOK oraz w mediach społecznościowych w związku z promocją działalności GOK, a także w celach 

archiwizacyjnych.  

4. Przetwarzanie Państwa danych wynika z zaakceptowania Regulaminu Konkursu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 

niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.  

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania z 

podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie 

odrębnych umów. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

8. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

o dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

o żądania ich sprostowania, 

o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

12.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:  

 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

14.Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

15.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 


