REGULAMIN KONKURSU
Konkurs fotograficzny- „Moja Mała Ojczyzna w obiektywie”
I PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Bolkowie; 59-420 Bolków, ul. Rynek 1.
2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie,
wyłonienia Laureatów i uzyskania nagród.
3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bolkowie oraz na stronie internetowej WWW.bolkow.pl.
4. Tematem konkursu jest zgłaszanie fotografii ukazujących architekturę, krajobraz,
przyrodę, wydarzenia kulturalne w Gminie Bolków.
5. Cel konkursu:
a) Utrwalenia na fotografiach miejsc bardziej i mniej znanych w swoim najbliższym
otoczeniu (niebanalne ujęcia),
b) Promocja gminy poprzez odkrywanie ciekawych miejsc, tradycji oraz
rozpowszechnianie fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania czasu
wolnego dzięki czemu chętnie będziemy poznawali najbliższą okolicę
c) Kształtowanie spostrzegawczości dostrzegania piękna,
d) Rozwijanie uczuć patriotyzmu lokalnego,
e) Popularyzacja fotografiki.
6. Konkurs trwa od 25 stycznia 2019 r. do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie do 18 lutego 2019 r. na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Bolkowie (WWW.bolkow.pl)
II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Związane z nim udostępnienie
danych jest całkowicie dobrowolne.
2. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie
w wieku 12-17 lat (za zgodą opiekuna prawnego), które spełniają warunki
regulaminu. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych w
tym osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy bądź współpracownicy Organizatora
oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
5. Uczestnik konkursu nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie
prowadzi działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych
lub nie świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada

wykształcenia w zakresie fotografiki. Poprzez posiadanie wykształcenia w zakresie
fotografiki rozumie się ukończenie policealnej szkoły fotograficznej, pomaturalnego
studium fotograficznego, studiów wyższych na kierunku fotografia.
6. Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić i osobiście podpisać Formularz
zgłoszeniowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz podpisać
Oświadczenie uczestnika konkursu (załącznik nr 2).
7. Uczestnik konkursu oświadcza, że działa zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.
W szczególności uczestnicy powinni dbać, by zgłoszone fotografie nie zawierały treści
sprzecznych z prawem.
8. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego korzystania ze zdjęć,
a w szczególności do ich publicznego wykorzystania w celach marketingowych,
promocyjnych, reklamowych, zamieszczania ich w Internecie, mediach oraz innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania oraz publicznego
odtwarzania (w tym poprzez prezentowania na wystawach) podając dane autora
(imię, nazwisko) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach
eksploatacji.
9. Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady prawne zgłoszonych
fotografii.
10. Dokonanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika,
że:
a) Jest twórcą fotografii zgłoszonych w ramach konkursu oraz przysługują mu niczym
nie ograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii,
b) Jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa
w regulaminie,
c) Udziela organizatorowi licencji na prawach opisanych w niniejszym regulaminie,
d) Posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na
przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na
wykorzystanie przez organizatora na różnych polach eksploatacji,
e) Zobowiązuje się do zwalniania organizatora od wszelkiej odpowiedzialności
z tytuły roszczeń osób trzecich dot. naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności
w związku z korzystaniem przez organizatora z tych praw w przypadku gdyby
którekolwiek z tych oświadczeń uczestnika okazało się nieprawdziwe.
W przypadku wystąpienia takich roszczeń uczestnik zobowiązuje się do ich
zaspokojenia i zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym
zakresie. W przypadku, gdy organizator byłby zobowiązany zgodnie
z obowiązującymi prawem do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku
z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, uczestnik zobowiązany
jest zwrócić organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz
wszelkich wydatków związanych i związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie
z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego)

11. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do konkursu fotografii, które:
a) Naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
b) Zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności
obraźliwe, wulgarne, propagujące przemoc itp.,
c) Zawierają przekazy reklamowe,
d) Zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,
e) Zawierają odnośniki do innych stron internetowych w szczególności do stron
zawierających treści, o których mowa powyżej.
12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w konkursie.
III ZASADY KONKURSOWE
1. Fotografie należy nadsyłać na konkurs jako przesyłkę pocztową, przesyłkę kurierską
lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora: Urząd Miejski w Bolkowie;
ul. Rynek 1,59-420 Bolków z dopiskiem Konkurs fotograficzny.
2. W zamkniętej kopercie należy oprócz płyty CD lub DVD z nagranymi fotografiami
konkursowymi dołączyć, własnoręcznie podpisany załącznik nr 1 – Formularz
zgłoszeniowy, załącznik nr 2- oświadczenie uczestnika konkursu oraz załącznik nr 3 –
klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych. Jeśli do konkursu
przystępuje osoba niepełnoletnia, należy dołączyć załącznik nr 4- oświadczenie
rodzica, prawnego opiekuna.
3. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być zapisane w formacie JPG w jakości
pozwalającej na wydruk wielkoformatowy do formatu A0 przy rozdzielczości (72 DPI)
oraz wydruk A4 (300 DPI).
4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie w ramach całego konkursu, w tym
każda w dwóch wersjach kolorystycznych ( pełny kolor + sepia).
5. Prace złożone po upływie terminu i w innej formie aniżeli przedstawione powyżej nie
będą brały udziału w konkursie.
6. Fotografie nadesłane na konkurs nie mogą być przedstawiane w innych konkursach.
7. Fotografie przesłane do udziału w konkursie muszą być związane tematycznie z gminą
Bolków jej walorami, architekturą, krajobrazem, wydarzeniami.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych
jak również z niego wyłączonych.
10. Koszty nadesłanych prac na konkurs pokrywa uczestnik.

IV PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia udziału w konkursie, jednocześnie udziela
organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach konkursu
bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych
polach eksploatacji, w szczególności:
a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu- wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalonowprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) W zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) Jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych od fotografii
i jej opracowań w szczególności twórcze przekształcenie, przerabiania
i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach
promocyjnych, a także na stronach internetowych,
e) Swobodne korzystanie z fotografii w celu prowadzenia reklamy i promocji.
2. Uczestnik upoważnia organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie
oznaczenia lub braku oznaczenia.
3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania ww. fotografii na żadnym z pól
eksploatacji wymienionych powyżej.
4. Przeniesienie praw autorskich powoduje przeniesienie na organizatora własności do
egzemplarzy utworu.
V OCENA FOTOGRAFII
1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję konkursową, która będzie
złożona z przedstawicieli organizatora.
2. Zadaniem Komisji konkursowej jest kwalifikacja do oceny zgłoszonych fotografii,
ocena zgłoszonych fotografii i przyznanie nagród.
3. Kryterium wyboru laureatów przez Komisję konkursową oraz podstawą przyznania
nagród jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych
do konkursu.
4. Komisja konkursowa spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających
kryteria wyłoni prace zwycięskie (1,2,3 miejsce) oraz 3 wyróżnienia.
5. Posiedzenie komisji konkursowej nie jest jawne. Decyzje komisji są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.

6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej WWW.bolkow.pl do dnia
18 lutego 2019 r.
VI NAGRODY
1. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.
Najciekawsze zdjęcia ozdobią ściany Urzędu Miejskiego w Bolkowie i będą używane
do materiałów promujących gminę.
2. Kopie nagrodzonych prac wraz z informacja o autorze zostaną opublikowane na
stronie WWW.bolkow.pl.
3. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
nagrody kolejnemu uczestnikowi wybranemu przez Komisję konkursową.
4. Nagrody zostaną wręczone w Urzędzie Miejskim w Bolkowie, a o dokładnym terminie
i godzinie organizator poinformuje telefonicznie laureatów konkursu.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach
Organizatora.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna
w obiektywie”

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………….

Wiek uczestnika konkursu ………………………………………………………………………………………………………

E- mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………….…

Tytuł fotografii 1 …………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł fotografii 2 …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………
Data, czytelny podpis

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Moja Mała Ojczyzna w Obiektywie”
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie jego
warunki.
2. Jestem autorem wykonanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa
autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich.
3. Nadesłane fotografie nie były nagradzane w innych konkursach.
4. Uzyskałem zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografiach na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
innych celach promocyjno- reklamowych.
5. Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych
i poprzez mój udział w Konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych do celów konkursowych i marketingowych Organizatora.

…………………………………………………
Data, czytelny podpis

Załącznik nr 3
Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Bolkowie jest: Burmistrz Bolkowa, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Bolkowie, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Bolkowie za pomocą adresu
iod@bolkow.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Bolkowie;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Bolków
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Bolków
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Bolkowa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani /Panu
następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Miejskim w Bolkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

…………………………………………………..
Data, czytelny podpis

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym, którego
organizatorem jest Burmistrz Bolkowa Grzegorz Kucab.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i
nazwiska autora pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie we wszystkich
ogłoszeniach i informacjach o konkursie i jego wynikach.
Oświadczam również, że zapoznałem/am
fotograficznego i w całości akceptuję jego warunki.

się

z

regulaminem

konkursu

Miejscowość i data

Czytelny podpis rodzica/ opiekuna

………………………………

…………………………………………………….

