
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Gmina Wyryki. Podoba mi się” 
 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny 

pt. „Gmina Wyryki. Podoba mi się”, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Wyryki, reprezentowana przez Wójta Gminy Wyryki oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, reprezentowana przez Dyrektora. 

3. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. 

 

§2 

Cel i temat Konkursu 

1. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości fotograficznej, inspiracja rozwoju zdolności 

twórczych, upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej, pokazanie w fotografii 

walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miejsc zlokalizowanych na terenie gminy 

Wyryki. Konkurs fotograficzny, przyczyni się do integracji międzyludzkiej, zachęci mieszkańców 

do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków gminy, spopularyzuje 

i wypromuję turystykę wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu życia codziennego, 

rozwinie zainteresowania historią i najbliższym otoczeniem. 

2. Cele szczegółowe: 

1) wzmocnienie potencjału przyrodniczego i turystycznego gminy; 

2) rozwijanie zainteresowań historią i najbliższym otoczeniem; 

3) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę; 

4) zaprezentowanie wybranych zdjęć w materiałach promocyjnych Gminy Wyryki; 

5) inspirowanie do dostrzegania miejsc ciekawych i godnych zapamiętania; 

6) upowszechnianie walorów turystyczno-krajoznawczych gminy; 

7) rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody 

3. Przedmiotem konkursu jest fotografia wykonana w dowolnej technice zwana dalej pracą 

konkursową, wykonana na terenie gminy Wyryki i powinna przedstawiać m.in.:  

1) punkty widokowe, obiekty cenne przyrodniczo, urokliwe miejsca, nieznane zakątki, pejzaże; 

2) zabytki, kapliczki; 

3) obiekty: sportowe, rekreacyjne, użyteczności publicznej, sakralne, kultu, małej architektury; 

4) ciekawe wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe itp. 

 



§3 

Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która 

profesjonalnie lub amatorsko zajmuje się fotografią. 

2. W Konkursie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod warunkiem dołączenia pisemnej zgody 

przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów lub kuratorów). 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Organizatorzy, członkowie komisji konkursowej, pracownicy Urzędu Gminy Wyryki oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Wyrykach, nie mogą wziąć udziału w ww. konkursie. 

 

§4 

Zasady konkursu 

1. Zadaniem uczestnika jest wykonanie fotografii zgodnie z tematyką wymienioną w §2 ust. 3 

Regulaminu Konkursu. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 20 fotografii wraz z wypełnionym 

Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu. 

3. Fotografie należy dostarczyć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości 

300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px. 

4. Prace nie mogą posiadać żadnych znaków: wodnych, inicjałów i napisów identyfikujących autora. 

5. Przesłane fotografie nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt 

przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania Organizatorowi fotografii, 

przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do prac oraz 

zgody osób widocznych w wykorzystanych pracach na publikację ich wizerunku. Przesłanie 

formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust.2 oznacza deklaracje uczestnika/opiekuna 

prawnego, że praca zgłaszana na Konkurs nie narusza prawa, w tym szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich oraz, że zgłoszona praca jest wolna od jakichkolwiek roszczeń z tytułu 

autorskich praw majątkowych od osób trzecich, a w przypadku wystąpienia osób trzecich 

z takimi roszczeniami zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec tych osób. 

Przesłanie formularza oznacza jednocześnie przekazanie organizatorom wszelkich praw 

majątkowych i praw pokrewnych do niekomercyjnego wykorzystania zgłoszonych fotografii. 

Przeniesienie to następuje w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości lub 

części, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Ponadto przesłanie 

formularza stanowi wyrażenie zgody na wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie, inne 

niekomercyjne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zgłoszonej do konkursu pracy, jej 

odtworzenie, wyświetlenie, umieszczanie na stronach internetowych. 

7. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli 

wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 

społecznych lub zawodowych, lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak: 

zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

8. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. Nośniki ze 

zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 

9. Za niedopuszczalne uznaje się przesłanie prac konkursowych zawierających treści sprzeczne 

z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe. 

10. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

i publikowanie danych osobowych zgodnych 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 Osobowych – 

RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000.  

 

§5 

Komisja Konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora konkursu zwaną dalej Komisją. 

2. Do zadań Komisji należy: ocena nadesłanych prac oraz wyłonienie najciekawszych zdjęć. 

3. Komisja dokona oceny wszystkich nadesłanych zestawów zdjęciowych pod kątem zgodności  

z tematem, kreatywnością, wizją artystyczną. 

4. Decyzja Komisji o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania. 

 

§6 

Nagrody 

1. Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane następujące nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce: karta zakupowa o wartości 500 zł 

II miejsce: karta zakupowa o wartości 400 zł 

III miejsce: karta zakupowa o wartości 300 zł 

Trzy wyróżnienia: karta zakupowa o wartości 100 zł 

2. Dla jednego autora może zostać przyznana tylko jedna nagroda rzeczowa. 

3. Zwycięzca Konkursu (za zajęcia I miejsca) – otrzymuje tytuł Laureata Konkursu fotograficznego 

pn. „Gmina Wyryki . Podoba mi się”. 

4. Nagrody finansowane są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Wyrykach. 

 

§7 

Terminy konkursu 

1. Fotografie należy dostarczyć na adres e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com lub na płycie CD lub 

DVD wraz z Formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu 

bezpośrednio, bądź listownie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 

22-205 Wyryki lub do Urzędu Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki do dnia 15 

września 2020 roku do godz. 15.00 (w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy 

konkursowej do Organizatorów). 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 października 2020 roku. 

 

§8 

Ochrona danych osobowych 

Informujemy o zasadach dotyczących sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania 
danych osobowych podczas konkursu fotograficznego: 
 
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu 

jest Gmina Wyryki, reprezentowana przez Wójta, dane adresowe: Wyryki-Połód 154, 22-205 
Wyryki oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach, reprezentowana przez Dyrektora, dane 
adresowe: Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki. 

2. Jeśli uczestnik konkursu lub jego opiekun prawny ma pytania dotyczące sposobu i zakresu 
przetwarzania jego danych osobowych podczas konkursu fotograficznego, może się 

mailto:biblioteka.wyryki@gmail.com


skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych e-mailem: iod@pcat.pl lub pisemnie na ww. 
adresy Administratorów danych. 

3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji 
i przeprowadzenia konkursu fotograficznego oraz wydania nagród rzeczowych i dyplomów, na 
podstawie zgody uczestników pełnoletnich rozumianej jako zgłoszenie do konkursu lub 
pisemnej zgody uczestników niepełnoletnich (pisemna zgoda opiekuna prawnego) zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wskazania 
właściciela pracy konkursowej i ustalenia finalistów. 

5. Dane uczestników będą udostępnione Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wyrykach, która będzie zaangażowana (jako finansujący nagrody) w celu 
weryfikacji i potwierdzenia odbioru nagród przez uczestników. 

6. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach w mediach 
społecznościowych Administratorów. Podczas wręczania nagród będą wykonywane, a następnie 
upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać uchwycony wizerunek finalistów  
i osób obecnych. 

7. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane przez 
okres archiwizacji tj. 10 lat. 

8. Administratorzy oświadczają, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

9. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie prawni, posiadają prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wszelka komunikacja w obszarze danych uczestników, w tym sprzeciw, powinny być składane na 
adres e-mail lub pisemnie – na ww. adres Administratorów. 

11. Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Dane uczestników nie będą przekazywane do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany terminów, o których mowa 

w regulaminie, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny. Informacja 

o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej www.wyryki.eu. 

2. Wszelkie informacje dot. niniejszego Konkursu można uzyskać w Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Wyrykach, Wyryki-Połód 201, 22-205 Wyryki, e-mail: biblioteka.wyryki@gmail.com, 

nr tel. 508 199 120 lub w Urzędzie Gminy Wyryki, Wyryki-Połód 154, 22-205 Wyryki, e-mail: 

sekretariat@wyryki.eu, nr tel. 82 5913003. 

3. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne, rozstrzygają organizatorzy konkursu. 

 

 

Dyrektor GBP w Wyrykach 

/-/ Hanna Czelej 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Wyryki 

/-/ Mirosław Torbicz 
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