
RREGULAMINEGULAMIN G GMINNEGOMINNEGO  Konkursu Fotograficznego dla Dzieci i Młodzieży
 „N „NASZAASZA  MIEJSCOWOŚĆMIEJSCOWOŚĆ  WW  ZIMOWEJZIMOWEJ  SZACIESZACIE””””

PPRZEPISYRZEPISY  OGÓLNEOGÓLNE

I.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Nasza miejscowość w zimowej szacie” jest Gminny 
Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach  ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi zasadami prawa.

I.2. Celem konkursu jest pokazanie ciekawych miejsc na fotografii o tematyce zimowej, prezentujące 
krajobrazy gminy Gaworzyce oraz ciekawe ujęcia miejsc, fauny i flory. 
I.3.  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami klas 1-8 szkoły podstawowej z 
terenu Gminy Gaworzyce. 

I.4. Wszelkie pytania należy kierować na adres: dkjowisz@gaworzyce.com.pl  lub pod numer telefonu:  
781316100
I.5. Konkurs trwa od  05.01.2021  do 13.01.2021 
I.6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 
regulaminie.

PRZEPISYPRZEPISY  DOTYCZDOTYCZĄĄCECE  PRACPRAC
 
I.7. Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię.  Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac
fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym lub smartfonem. 
I.8. Technika  wykonania  zdjęć  jest  dowolna,  przy  czym  nie  zezwala  się  stosowania  fotomontaży
polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej
kompozycji zdjęcia, zabrania się również dodawania filtrów fotograficznych do zdjęć.
I.9. Organizator  zastrzega sobie prawo do wyłączenia z  udziału w Konkursie  prac o niskiej  jakości
technicznej.
I.10. Fotografie należy umieścić pod postem konkursowym.
I.11. Na  adres  e-mail:dkjowisz@gaworzyce.com.pl należy  przesłać  wypełniony  załącznik  nr  1  do
Regulaminu. 
I.12.  W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
I.13. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich
ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe
prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia
w  Konkursie.  Naruszenie  przez  Uczestnika  powyższych  postanowień  będzie  traktowane  jako  istotne
naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik
będzie  wyłącznie  odpowiedzialny  za  zgodność  z  prawem  nadesłanej  Fotografii  i  poniesie  wszelkie
konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
I.14. Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  dyskwalifikowania  prac  nie  spełniających  wymienionych
wyżej wymogów. 

TTERMINARZERMINARZ

I.15. Termin nadsyłania prac mija dnia 13.01.2021.
I.16. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
I.17. Organizator powołuje Komisję Konkursową (Jury).
I.18. Ocena prac przez  Jury nastąpi  do dnia  15.01.2021r. Decyzja  Jury jest  ostateczna  i  nie  podlega
weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
I.19. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej ośrodka.
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NNAGRODYAGRODY  II  WYRÓŻNIENIAWYRÓŻNIENIA

I.20. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

WWYKORZYSTANIEYKORZYSTANIE  PRACPRAC  NAGRODZONYCHNAGRODZONYCH  II  WYRÓŻNIONYCHWYRÓŻNIONYCH

I.21. Organizator  uzyskuje  prawo  do  wielokrotnego  umieszczania  prac  nadesłanych  na  Konkurs
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
I.22. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie,
na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.

                                                                                                                                                                                              



Załącznik nr 1
Formularz zgłoszenia

w konkursie fotograficznym   „Nasza miejscowość w zimowej szacie”

Dane dziecka:

Imię:

Nazwisko:

Kategoria 
wiekowa :

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imiona 
i Nazwiska:

Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:
Ulica/nr domu:
Telefon:
Adres e-mail:

                               …………………………………………………………………………

                                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                             OŚWIADCZENIE

Oświadczam,iż zapoznałem/am się i akceptuję treść Regulaminu konkursu fotograficznego  „Nasza miejscowość w zimowej szacie”. Zgłoszenie pracy do konkursu jest
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. O prawach autorskich i prawach
pokrewnych( Dz.U.z 2018 poz.1191) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka w Gaworzycach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, nagrań w celach informacyjnych i promocyjnych
związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gaworzycach. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika i wykonanej przez niego pracy, utrwalenie na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i medialnych zgodnie z Ustawą o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz.U.2018 poz.1000)

     ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………...
     ( miejscowość, data)                                                                                                                                         ( podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

                                                                                                    

                                                                                               KLAUZULA   INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani  i dziecka danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach, zwany dalej : Administratorem. Może
Pan/Pani  skontaktować się z Administratorem pisząc na adres ; Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 59-180 Gaworzyce
lub telefonując pod numer 718-316-100 . Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Gaworzycach możliwy jest
poprzez adres email: iodo@gaworzyce.com.pl

2. Pana/ Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są w związku z organizacją konkursu fotograficznym „Nasza miejscowość w zimowej szacie”.
3. Pana/Pani  dziecka dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pana/Pani dziecka

danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani dziecka danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Pana/Pani dziecka  dane przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne, oraz wyznaczony przepisami prawa okres.
6. Ma  Pan/Pani  prawo  żądać  od  Administratora  dostępu  do   danych  dziecka,  ich  sprostowania,  zaktualizowania,  jak  również  prawo  do  ograniczenia

przetwarzania danych. Zasady udostępniania danych osobowych zostały określone przez przepisy prawa polskiego.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dziecka danych osobowych  przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi  do organu

nadzorczego.

8. W oparciu o Pana/Pani dziecka dane  osobowe Administrator  nie  będzie  podejmował wobec Pana/Pani  zautomatyzowanych decyzji,  w tym będących
wynikiem profilowania*

 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych  osoby fizycznej,  w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów dotyczących  pracy tej  osoby  fizycznej  ,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

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

                                                                                                                                                                                           podpis rodzica  /opiekuna prawnego
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