
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

RELIGIJNY PEJZAŻ PODEGRODZIA 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek kultury w Podegrodziu. 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody najbliższej 

okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali sakralnych. 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież od 7 do17 lat. 

3. Prace będą ocenione w trzech kategoriach wiekowych tj.: 

I- dzieci z klas I-III 

II- dzieci z klas IV-VIII 

III- młodzież  

§4 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

2. Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. 

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęć ukazujących gminę 

Podegrodzie i religijny pejzaż. 

4. Uczestnik konkursu może przesłać fotografie w formie elektronicznej: e-mail lub na 

nośniku, np. CD. Fotografie w e-mailu lub na kopercie płyty CD należy opisać według 

szablonu: (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, kategoria 

wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

5. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka zgadzają się na piśmie lub meilowo (załącznik nr 

1 do regulaminu) na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac 

na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Stowarzyszenia i w mediach lokalnych. 

§5 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonanie fotografii jest dowolna. 



2. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

3. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

5. Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. 

 

§ 6 

Termin i miejsce składania prac 

 
1. Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 20.08.2022r.  

2. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

gokpod@interia.pl w tytule podając  RELIGIJNY PEJZAŻ PODEGRODZIA 
 

– praca konkursowa. 

3. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nie 

otwarcie wiadomości. 

4. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

5. Prace można również wysłać w opisanej zgodnie z wytycznymi kopercie lub na płycie CD 

z dopiskiem: Moja okolica w obiektywie – praca konkursowa na adres: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu  

33-386 Podegrodzie 248  

§7.  

Prawa autorskie 

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych fotografii i tekstów nadesłanych przez Uczestników, co 

w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie 

dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

magnetyczną lub cyfrową, 

• w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, 

użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy, 



• w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie 

i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu 

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach 

wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, 

wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, 

w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii 

komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji 

lub reklamy. 

§8 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1.Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 30.08.2022r. w sali GOK Podegrodzie  

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/36/WE (4.5.2016 L)119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć. 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

gokpod@interia.pl lub pod nr telefonu 18 4459113. 

 

 



Załącznik nr 1  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że  zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń 

akceptuje wszystkie jego warunki; 

·  moja córka/syn jestem autorem nadesłanych fotografii; 

·  nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach; 

·  uzyskaliśmy zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie 

oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz w innych celach 

promocyjno – reklamowych wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych mojej 

córki/syna…………………………………………………………….. na potrzeby konkursu 

zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2017 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/36/WE (4.5.2016 L)119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL). 

 

 

 

 

…………………….      …………………………………………………. 

Miejscowość, data                                                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 


