
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Moja gmina w obiektywie” 
 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie z siedzibą Perzów 77a, 63-642 Perzów  we 

współpracy z Urzędem Gminy w Perzowie. 

2. Wszelkie sprawy organizacyjne uzyskać można w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. 

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie GOK, a także na stronie internetowej 

gminy Perzów www.perzow.com.pl i FB GOK. 

4. 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. 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

a) Promocja gminy perzów poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania 

urokliwych zakątków naszej gminy; 

b) Upowszechnienie i popularyzacja fotografii; 

c) Rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i 

poczucia więzi z gminą; 

d) Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę tj. budynki, zabytki, 

kapliczki, stawy  itp.; 

e) Promocja gminy w materiałach realizowanych przez organizatora. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby 

niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie za pisemną zgodą swoich rodziców/opiekunów. 

Zasady Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie za pomocą nośnika elektronicznego 

maksymalnie 5 zdjęć, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik ). Zdjęcia bez 

wypełnionych wszystkich załączników nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji) oraz rekomendowana rozdzielczość 

minimum 300dpi. 

3. Fotografie konkursowe mogą zostać przekazane droga mailową na adres gokperzow@interia.pl lub 

bezpośrednio do siedziby GOK. 

4. Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz ponumerowane zgodnie z opisem 

na formularzu zgłoszeniowym. 

5. Fotografie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 15.30. W tytule maila należy wpisać: 

Konkurs fotograficzny 

6. Dostarczone zdjęcia musza być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika. 

7. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie gminy Perzów. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, 

przesłanych w złym formacie i rozdzielczości. 

9. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na formularzu oświadcza, że: 



a) Posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na organizatora w zakresie niezbędnym do 

jej publikacji lub innego rozpowszechniania; 

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

ich wizerunku; 

c) Przenosi nieodpłatnie, w\niewyłączną licencję co do praw autorskich do zgłoszonych zdjęć na rzecz 

organizatora bez ograniczeń czasowych w zakresie wykorzystania fotografii, wystawiania, 

udostępniania na stronie internetowej i we wszystkich materiałach promocyjnych; 

d) Zdjęcia nie zostały uprzednio zgłoszone do innych konkursów; 

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 

określonych powyżej, 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. 

11. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik z dniem przystąpienia do konkursu przenosi nieodpłatnie na 

organizatora wszelkie prawa na wszystkich polach eksploatacji. 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa. 

2. Do zadań komisji należy: kwalifikacja prac, ich ocena oraz przyznanie nagród. 

3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

4. Komisja przewiduje przyznanie dodatkowych wyróżnień dla uczestników. 

5. Wybrane fotografie opublikowane zostaną na gminnej kartce promującej gminę Perzów. 

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) Dz.U. UE L. 

z 2016 r. Nr 119, str 1 z późn. Zm.) zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie reprezentowany 

przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie z siedzibą Perzów 77a. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać pod adresem email biuro@idzczak-kancelaria.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu uczestnictwa w Konkursie fotograficznym „Moja gmina w 

obiektywie”. 

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym w celu promocji konkursu. 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana. 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie, tel. 

627861087, email: gokperzow@interia.pl. 

 

 

 


