
Regulamin konkursu fotograficznego ”Jesień w kadrze” 

1. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7 B, 44-186 

Gierałtowice. 

2. Czas trwania konkursu, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu: 

Czas trwania Konkursu 12. 10. 2020 - 2. 11. 2020 

Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkurs@gok.gieraltowice.pl  

z dopiskiem /w tytule „Konkurs Fotograficzny „Jesień w kadrze”  rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników 

nastąpi poprzez ogłoszenie ich na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach w dniu 16. 11. 

2020 

3. Cele konkursu: 

– rozwijanie kreatywności twórczej, działań artystycznych oraz prezentacja twórczości w 

dziedzinie fotografii, 

– pobudzanie aktywnego życia kulturowego i artystycznego mieszkańców 

– rozbudzanie wrażliwości na piękno, zainteresowań przyrodą oraz na kreatywne spędzenie 

wolnego czasu,  

– propagowanie racjonalnych i bezpiecznych zachowań w okresie izolacji społecznej, ze względu 

na panująca pandemię koronawirusa, 

4. Adresaci Konkursu: 

Adresatami konkursu (zwanymi „Uczestnikami”) jest młodzież oraz dorośli. 

Ustala się dwie kategorie: 

- grupa młodsza (10 -18 lat) (Zgłoszenia w imieniu niepełnoletnich Uczestników dokonuje ich opiekun 

prawny działający w ich imieniu za pośrednictwem poczty e- mail). 

- dorośli (osoby pełnoletnie) 

5. Przedmiotem konkursu są 3 autorskie fotografie przedstawiające jesień w plenerze bądź też 

aranżację jesienną. 

Na zdjęciach nie powinny znajdować się postacie ludzi. 

Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace 

tworzone wspólnie (współautorstwo).  

Autorzy w kategorii dorośli nie mogą zajmować się profesjonalnym wykonywaniem fotografii. 

Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: 

Imię, Nazwisko, Kategoria, Tytuł-zdjęcia. 

Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 

pixeli. Rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 300 dpi. 

Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

mailto:konkurs@gok.gieraltowice.pl


Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 

wymogów. 

Prace należy wysłać z dołączonym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniami, który stanowi 

Załącznik nr 1. 

6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do 

korzystania z fotografii dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, promocji oraz w 

zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania fotografii, imion i nazwisk laureatów 

konkursu, umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych organizatora oraz w prasie, 

mediach i Internecie oraz wykorzystania prac podczas wystawy pokonkursowej. 

 

JURY 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

NAGRODY 

1. Organizator wyznaczył następujące nagrody w obu kategoriach wiekowych: 

1 miejsce bon 150zł 

2 miejsce bon 100zl 

3 miejsce bon 50zł 

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 

kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników konkursu. 

4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną e-mail 

lub telefoniczne do dnia 20.11.2020. 

5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

Wysłanie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

ZGŁOSZENIE 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 
                                  

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Jesień w kadrze” organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Gierałtowicach oświadczam, że zapoznałam się/ zapoznałem się z regulaminem konkursu. 

Oświadczam, że 

□ Wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na publikację na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury oraz w prasie pracy złożonej w ramach 

konkursu,  a w przypadku pracy zwycięskiej na wykorzystanie pracy w celach informacyjnych i promocyjnych, 

zgodnie regulaminem konkursu. 

W związku z uczestnictwem w konkursie fotograficznym „Jesień w kadrze” organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Gierałtowicach: 

□ Wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie danych osobowych moich / dziecka (właściwe podkreślić)  

 …..................................................................... ……………………………………………….lat ................................................  

 

niezbędnych  dla uczestnictwa w konkursie. 

□ Wyrażam zgodę 

□ nie wyrażam zgody 

na publikację wizerunku mojego/ mojego dziecka (właściwe podkreślić) na stronach internetowych, profilu 

facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach oraz w prasie. 

Numer telefonu do  kontaktu…………………………………………………………………………………………………... 

Zostałam/zostałem poinformowana/y, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 

poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail: iod@gok.gieraltowice.pl. 

 

miejscowość i data................................... 

................................................................... 

 Podpis/ podpis przedstawiciela ustawowego 

 

 



Klauzula informacyjna: 

 

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 -RODO) informujemy, że: 

Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach reprezentowany przez dy-
rektora, ul. Korfantego 7B, 44-186 Gierałtowice. 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres lub pocztą elektroniczną pod adresem: iod@gok.gieraltowice.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

Celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie organizowanym przez GOK w Gierałtowicach. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 
imieniu Administratora. 

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres udziału w konkursie, następnie przechowywane będą w archiwum 
przez okres pięciu lat. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

- prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe; 

- prawo żądania usunięcia Państwa danych; 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i 
przetwarzanie odbywa się  
w sposób zautomatyzowany; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego 
organu nadzorczego); 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Pań-
stwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
wzięcia udziału w konkursie. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które 
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

 

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

     /data i miejscowość/                                                                                                                            /podpis/ podpis przedstawiciela prawnego/ 

 


