
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ ZATRZYMANE  W KADRZE – NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA GMINY KRASNYSTAW” 

1. Organizatorzy 

Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie 

2. Patronat 

Wójt Gminy Krasnystaw 

3.Uczestnicy 

-  Konkurs adresowany jest do amatorów 

- Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie powyżej 16 roku  –  za pisemną zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów złożoną na oświadczeniu. 

4.Cel konkursu 

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań fotografią 

Promowanie Gminy Krasnystaw 

5. Zasady udziału w konkursie 

 -Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne 

- W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik powyżej 16 roku życia 

Zdjęcia powinny być oznaczone nazwiskiem Autora oraz numerem kolejnego zdjęcia. 

Zdjęcia należy opisać według szablonu 

Imię i nazwisko Uczestnika  / przedstawiciela ustawowego 

Adres zamieszkania Uczestnika / przedstawiciela ustawowego 

Numer  telefonu  Uczestnika / przedstawiciela ustawowego 

Adres  e-mail  Uczestnika / przedstawiciela ustawowego 

Miejsce  wykonania  fotografii 

Tytuły prac 

 

 

 

Na konkurs należy nadesłać zdjęcia wykonane na papierze fotograficznym oraz w formacie JPG na płycie CD 

lub DVD. Wymagana rozdzielczość minimalna 1200 x1600 pikseli 

 



Gminne Centrum Kultury 

w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej 

Siennica Nadolna 15 D 

22-302 Siennica Nadolna 

 

 

- Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 zdjęcia 

- Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych 

-  Zdjęcia nie mogą zawierać znaczków,  podpisów, cyfr (np. daty) tylko czyste zdjęcia, nie mogą być 

   podklejane lub oprawiane 

- Do fotografii zawierającej wizerunek osoby, należy dołączyć pisemne oświadczenie osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatne publikacje tego wizerunku. 

-Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie spełniających wyżej 

wymienionych wymogów oraz fotografii, które naruszają zasady dobrych obyczajów lub dobra osób trzecich 

- Nagrodzone prace   przechodzą na własność organizatora 

- udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania prac w 

następujących polach ekspozycji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w 

internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań 

promocyjnych  Gminy Krasnystaw oraz GCK. 

- Zwrot zdjęć nienagrodzonych – po zakończeniu ekspozycji 

6. Prace należy składać  do dnia  31 .08.2020r. 

6.Rozstrzygnięcie konkursu 

-Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2020 

- Nagrodzeni w konkursie zostaną autorzy trzech najlepszych prac. 

- Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
 
 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………..  
 
 
Adres, telefon ………………………………………………………………………………………….  
 
 
Oświadczam, że do zgłoszonych zdjęć posiadam pełne prawa autorskie oraz iż je przekazuję na rzecz 
Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej. Wyrażam zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie moich zdjęć, a także na edycję zdjęć na stronie Urzędu Gminy Krasnystaw 
www.krasnystaw.ug.gov.pl i Gminnego Centrum Kultury www.gck.p9.pl  
 
 
 
 
 

……………………………………….  
czytelny podpis autora zdjęć 



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka 

__________________ w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w konkursie 

____________________ organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Siennicy 

Nadolnej, zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem.  

…………………………………………... 

(data, podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie _________________________ organizowanym 

przez Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej,wyrażam zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku mojego/ mojego dziecka  

w publikacjach na:  

* 

☐ stronie internetowej,  

☐ audycjach telewizyjnych,  

☐ audycjach radiowych,  

☐ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych,  

☐ gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ gablotach i na tablicach ściennych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest 

ograniczona czasowo i terytorialnie. 

…………………………………………... 

(data, podpis) 



 

  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Gminne Centrum Kultury w 

Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna, telefon:  82 577 06 

25, e-mail: gck@idsl.pl. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iod.gck@idsl.pl pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania czynności niezbędnych 

do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, dokonywanych na podstawie wyrażonej 

przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem 

(tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, 

w tym wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom  po czym zostaną usunięte. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w 

zajęciach.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 

umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym, a ponadto 

ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, także innym odbiorcom 

wyłącznie na podstawie przepisów prawa. 
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