
REGULAMIN  
VI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

"Dolina Kostrzewy" -"Miejsce, ludzie, zdarzenia"  
 

1. Organizatorzy. 
 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni 
Stowarzyszenie Gospodarcze Panki 2001 

 
2. Uczestnicy. 

 
Mieszkańcy woj. śląskiego. 

 
3. Cel konkursu. 

 
Promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych woj. śląskiego. 

Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców      
woj. śląskiego w dziedzinie fotografii. 

 
4. Zasady konkursu. 

 
a. Przedmiotem konkursu są 3 (trzy) samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

b. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (zbiorowe). 
c. Prace należy dostarczyć w formacie bitmapy jpg, tif lub pdf. 
na adres e-mail: goksir@o2.pl lub dolinakostrzewy@op.pl 

d. Do prac należy dołączyć informację dot. autora: 
imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych ( zał. nr 1  do regulaminu ) 
e. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest 

zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów prawnych  
( zał. nr 1 i 2  do regulaminu ) 

f. Nośniki (np. płyty CD) na których mogą być dostarczane prace nie będą zwracane. 
g. Oceny prac dokona jury, powołane przez organizatorów.  

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
h. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

i. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych 
organizatorów konkursu. 

j. Wystawa prac, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie 
i miejscu podanym przez organizatorów w lokalnych mediach publicznych 

 
5. Terminy. 

 
Prace należy przesyłać od dn. 15.10.2020 r.  do 30.11.2020 r. do godz. 15.00. 

do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni 
lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni ul. Targowa 5 

lub na adres e-mail: goksir@o2.pl lub dolinakostrzewy@op.pl 
 
 
 

mailto:goksir@o2.pl
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6. Nagrody. 
 

1. Nagrodzeni w konkursie zostaną laureaci trzech pierwszych miejsc                         
w następujących kategoriach: 

a) w kategorii: MIEJSCE 
b) w kategorii: LUDZIE , ZDARZENIA 
 

2. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia. 
 

7. Postanowienia końcowe. 
 

a. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą 
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy  

z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
b. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowane zdjęć i danych 

osobowych   w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem. 
c. W przypadku roszczeń osób trzecich odpowiedzialność za ich skutki ponosi 

uczestnik, który dostarczył oceniane w konkursie prace. 
d. Zgłoszone do konkursu zdjęcia przechodzą na własność organizatorów. 

e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich 
materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

f. Jeśli na fotografiach znajduje się wizerunek osób trzecich, uczestnik przesyłając 
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, wyraziła 

zgodę na nieodpłatne publikacje tego wizerunku. 
g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania lub odwołania konkursu bez 

podania przyczyny oraz nie wyłonienia zwycięzcy. 
h. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 
 

 
Informacje o konkursie można uzyskać 

pod numerem tel. 604 061 289, 607 777 672 



ZAŁĄCZNIK NR 1         
           
 KARTA ZGŁOSZENIA  
VI Konkurs fotograficzny "Dolina Kostrzewy" -"Miejsce, ludzie, 
zdarzenia"  
  
 
AUTOR ZDJĘCIA: 
 
Imię i nazwisko .......................................................................................................................  
 
-adres..........................................................................................................................................  
  
 
1. Oświadczam, że w/w zdjęcie nie narusza niczyich praw autorskich.  
2. Wyrażam zgodę na bezpłatną wystawę zdjęcia podczas konkursu finałowego oraz emisję 
w telewizji, internecie i podczas imprez związanych z promocją w/w imprezy.  
 

.......................................................................  
Czytelny podpis  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji celów zgodnych z regulaminem konkursu fotograficznego "Dolina Kostrzewy" -
"Miejsce, ludzie, zdarzenia" przez Organizatorów. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a ich 
przetwarzanie odbywa się w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu zgodnie z regulaminem, w tym wydania nagród (jeśli laureat będzie 
nieobecny podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, wówczas organizatorzy 
skontaktują się w celu ustalenia terminu odbioru nagrody). 
Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych 
osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 
Przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność   
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Dane, o których mowa w karcie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 
 
 
 …………………...........            ………………………………  
        Data             Czytelny podpis uczestnika 
 
 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA                                                       
Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie 
rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie 
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn.zm).                                                                                                                
 

…………………...........               ……………………………………      
Data                      Czytelny podpis uczestnika  



ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW  
 
Wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka/podopiecznego:……………………………………….. 
 
 
(imię i nazwisko) ur. dnia …………………………………………………………………… 
 
Na udział w VI Konkursie fotograficznym "Dolina Kostrzewy" -"Miejsce, ludzie, 
zdarzenia"  
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
       (czytelny podpis rodzica / opiekuna) 
 
 
 
 

 


