
 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży 
 

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie 
z/s w Siennicy Nadolnej 

 

Patronat  Wójt Gminy Krasnystaw 
 

1.Celem konkursu jest: 
 

- rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży 
 

- prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na współczesny świat;  
 

 2.Temat konkursu brzmi ”Strzel sobie fotkę – selfie z wakacji” 

 

3.Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Krasnystaw 
do 16 roku życia. 
 

4.Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 kolorową fotografię.  
5. Na konkurs należy nadesłać zdjęcia wykonane na papierze fotograficznym min. 13 x 18, 

max 30 x 45 oraz w formacie JPG na płycie SD lub DVD w oryginalnym rozmiarze. 
Wszystkie prace należy wysyłać na adres: 
 

Gminne Centrum Kultury  
w Krasnymstawie z/s Siennicy Nadolnej 

Siennica Nadolna 15D 
22 -302 Siennica Nadolna 

 

6. Na odwrocie fotografii należy nakleić metryczkę, na której należy umieścić  
następujące informacje:   

 

imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania oraz tytuł konkursu  
numer  telefonu, adres  e-mail. 
   

7. Do fotografii zawierającej wizerunek osoby, należy dołączyć pisemne oświadczenie osoby 

znajdującej się na fotografii na nieodpłatne publikacje jego wizerunków.  
w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. 
 

8. Przesłane prace  przechodzą na własność Organizatora. 
 

9.  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 i 

GCK. 

 

9. Prace konkursowe  
należy składać do 31.08 2020 roku  
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.09.2020r.   



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  

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

http://www.krasnystaw.ug.gov.pl/
http://www.gck.p9.pl/
mailto:gck@idsl.pl


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. 

 

 

 

 

 

mailto:gck@idsl.pl

