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REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PN. „CZTERY PORY ROKU - GMINA HYŻNE W OBIEKTYWIE”. 

 

§ 1. 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. 

2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Hyżne p. Bartłomiej Kuchta. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 

rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

4. Konkurs dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych nosi nazwę: „Cztery Pory 

Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie” i zwany jest dalej Konkursem. 

5.  Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa 

i  obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzib ie 

Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.gok.hyzne.pl 

6. Konkurs składa się z czterech części i łącznie trwa od dnia 23 września 2019 r. do dnia 

31 października 2020 r.  

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

Regulaminu 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. 

 

§ 2.  

Cel Konkursu 

Celem konkursu jest: 

a) promocja Gminy Hyżne poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania  

i  podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy; 

b) popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu;  

c) upowszechnienie i popularyzacja fotografii; 

d) rozwijanie zainteresowań i pasji;   

e) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę, piękno przyrody  

i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę; 



 

*Niepotrzebne skreślić 
** Jeśli dotyczy 

 

f) promocja Gminy w wydawnictwach, materiałach informacyjno-promocyjnych, na stronie 

internetowej, miejscach użyteczności publicznej  itp. realizowanych przez Organizatora oraz 

Urząd Gminy Hyżne. 

 

§ 3.  

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, z terenu gminy Hyżne bez względu 

na wiek. 

2. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie 

Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 4.  

Zasady konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie 5 (pięciu) zdjęć 

w  formie papierowej i elektronicznej tj. na płycie CD, wraz z wypełnionym 

Formularzem Zgłoszeniowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

oraz dokumentami stanowiącymi kolejno Załączniki nr 2, 3* i 4. Fotografie bez 

kompletnej dokumentacji  nie będą brały udziału w konkursie.  

2. Fotografie konkursowe powinny być wykonane na papierze fotograficznym w formacie 

min.  13 X 18 cm, koniecznie dodatkowo zapisane w formie elektronicznej na płycie 

CD. Fotografie przekazane  tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie 

wezmą udziału w konkursie. 

3. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD należy opisać na odwrocie:  

a) tytuł konkursu,  

b) tytuł zdjęcia,  

c) miejsce, gdzie zostało wykonane, 

d)  imię i nazwisko autora,  

e) adres i telefon autora zdjęć. 

4.  Odbitki oraz płytę CD wraz z Formularzem Zgłoszeniowym i pozostałymi 

dokumentami,  o których  mowa w ust. 1, należy dostarczyć w opisanej zaklejonej 

kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Cztery Pory Roku - 
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Gmina Hyżne w obiektywie”  bezpośrednio bądź listownie do Gminnego Ośrodka 

Kultury w Hyżnem, Hyżne 182, 36-024 Hyżne, z zachowaniem wyznaczonych 

terminów, zawartych w Harmonogramie Konkursu opisanych w § 5. 

5. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić 

własność Uczestnika. 

6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były  

w żadnym innym konkursie nagradzane. 

7. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie Gminy Hyżne. 

8. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny dotyczyć atrakcji turystycznych, 

krajobrazów w różnych porach roku, wydarzeń, miejsc które kojarzą się z Gminą 

Hyżne. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii 

o  niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, na awersie których będą 

się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty). 

10. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:  

a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora oraz 

na Urząd Gminy Hyżne w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego 

rozpowszechniania, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym 

szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 

publicznego wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora 

oraz Urzędu Gminy Hyżne i we wszystkich  materiałach promocyjnych 

i  reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania 

do obrotu,  

b) w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku,  

c) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,  

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych lub 

danych osobowych swojego dziecka/podopiecznego*: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, nr tel., adres e-mail zgodnie z obowiązującą ustawą. 

11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik Konkursu zrekompensuje 

Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku 
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ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając 

wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. 

12. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

oraz Urzędowi Gminy Hyżne zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac 

bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w 

chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, 

jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań  

i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej 

wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach i 

działaniach promujących gminę (takich jak np. ulotka, folder, album, fototapeta, 

kalendarz itp.).  

13. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez 

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

organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa 

autorskie na wszelkich polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania, 

utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne 

wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

14. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

15. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków 

niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie 

danych osobowych. 

16. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. 

17. Uczestnikom/Rodzicom lub Prawnym Opiekunom Uczestników* przysługuje prawo 

wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia 

sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. Wszelkie 

oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora 

Konkursu. 
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§ 5.  

Harmonogram Konkursu 

1. Konkurs fotograficzny pn. „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w obiektywie”, 

podzielony jest na 4 części: 

A. Część I – JESIEŃ  

Termin nadsyłania prac: do 20.12.2019r 

Rozstrzygnięcie tej części Konkursu – Styczeń 2020 

 

B. CZĘŚĆ II – ZIMA 

Termin nadsyłania prac: do 20.03.2020r 

Rozstrzygnięcie tej części Konkursu – kwiecień  2020 

C. CZĘŚĆ III – WIOSNA 

Termin nadsyłania prac: do 19.06.2020r 

Rozstrzygnięcie tej części Konkursu – lipiec  2020 

D. CZĘŚĆ IV – LATO 

Termin nadsyłania prac: do 18.09.2020r 

Rozstrzygnięcie tej części Konkursu – październik  2020 

 

§ 6.  

Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana 

dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Organizator. 

3. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie 

nagród wg ustalonego harmonogramu o którym mowa § 5. 

4. W celu wyłonienia zwycięzców poszczególnych części Konkursu (jesień, zima, 

wiosna, lato) zostaną zorganizowane 4 posiedzenia Komisji, podczas których dokonana 

zostanie ocena zdjęć nadesłanych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalnośc i,  

wyjątkowości i aktualności. 

5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród w poszczególnych częściach jest 

ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
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§ 7.  

Nagrody 

1. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia każdej części konkursu otrzyma tytuł 

Laureata Konkursu fotograficznego pn. „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w 

obiektywie – (NAZWA CZEŚCI KONKURSU)”oraz nagrodę rzeczową. 

2.  Komisja Konkursowa przewiduje dodatkowo przyznanie II i III miejsca oraz 

wyróżnień dla Uczestników we wszystkich częściach Konkursu. Autorzy zdjęć 

wyróżnionych również otrzymają nagrody rzeczowe.  

3. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione (drogą 

telefoniczną lub mailową) o wynikach Konkursu. 

4. Rozstrzygnięcie każdej części Konkursu zostanie opublikowane na stronie organiza tora 

(www.gok.hyzne.pl) oraz Urzędu Gminy Hyżne (www.hyzne.pl). 

5. Wystawa pokonkursowa prac i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wskazanym 

z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem terminie. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie  złożone na konkurs zostały 

wykonane osobiście, a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie 

wizerunku osób portretowanych. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany terminu lub unieważnienia 

Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 

publikowana na stronie internetowej www.gok.hyzne.pl oraz www.hyzne.pl. 

5. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

6. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Hyżnem tel. + 48 17 2295038 lub e-mail: gok@hyzne.pl. 

 

http://www.gok.hyzne.pl/
http://www.hyzne.pl/
http://www.gok.hyzne.pl/
http://www.hyzne.pl/


 

*Niepotrzebne skreślić 
** Jeśli dotyczy 

 

Załącznik NR 1 

Do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 
 pn.  „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”. 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do konkursu fotograficznego „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie” 

Imię i nazwisko 

Autora 

 

Nazwa części konkursu    

Imię i nazwisko rodzica/prawnego 

opiekuna** 

 

Adres zamieszkania Autora  

Data urodzenia 

Autora 

 

Telefon kontaktowy  

E-mail  

 

 Wykaz zgłoszonych zdjęć: 

Zdjęcie nr Tytuł zdjęcia Miejsce wykonania 

zdjęcia 

Co przedstawia 

1    

2    

3    

4    

5    

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

pn. „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”. 

2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora Konkursu Fotograficznego pn. 

„Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”, a także na Urząd Gminy Hyżne, 

wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć nieograniczone czasowo 

ani terytorialnie, do wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji. 

3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, 

samodzielnej twórczości / twórczości mojego dziecka/podopiecznego* nie 
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naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa 

autorskie do zdjęć w pełnym wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden 

sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w 

miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – 

wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym od 

jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych / 

danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego* do celów niezbędnych do 

realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do tych danych oraz do ich 

poprawiania. 

 

 

….……………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
Uczestnika / Rodzica lub Prawnego Opiekuna 
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Załącznik NR 2 

Do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 
 pn.  „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie” 

 

 

OŚWIADCZENIE  

(osoba pełnoletnia) 

 

Ja niżej podpisany/a potwierdzam, iż przeniosłem/am na Organizatora oraz na Urząd Gminy 

Hyżne, prawa autorskie do fotografii zgłoszonych przeze mnie do konkursu „Cztery Pory Roku 

- Gmina Hyżne w Obiektywie”. W szczególności obejmuje to następujące pola eksploatacji: 

wydawanie i rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, 

wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do przesłanych zdjęć jako, iż 

stanowią one przejaw wyłącznie mojej własnej pracy twórczej.  

 

 

………………………………….. 

Data i czytelny podpis Uczestnika 
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 Załącznik NR 3 

Do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 
 pn.  „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”. 

 

OŚWIADCZENIE* 

(osoba niepełnoletnia) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego** (imię i nazwisko  

dziecka/podopiecznego*).......................................................................... , którego jestem 

prawnym opiekunem na udział w Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Hyżnem. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

Jako rodzic/opiekun prawny dziecka*, będącego autorem fotografii 

………………………………………..(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*) 

potwierdzam, iż przeniosłem/am nieodpłatnie na Organizatora oraz na Urząd Gminy Hyżne, 

prawa autorskie do prac zgłoszonych przeze  mnie do Konkursu. W szczególności obejmuje to 

następujące pola eksploatacji: wydawanie i rozpowszechnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie 

dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez koniecznośc i 

zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

 

Jako rodzic/opiekun prawny* autora fotografii oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego 

dziecka/podopiecznego* i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych 

praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do przesłanych zdjęć jako, iż 

stanowią one przejaw wyłącznie własnej pracy twórczej autora.  

 

………………………….……………………….. 

Data i czytelny podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 
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Załącznik NR 3 

Do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 
 Pn. „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”. 

 

ZGODA NA  PRZETWARZANIE WIZERUNKU 

 

Na podstawie 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 osobowych) świadomie  

i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych 

osobowych mojego dziecka* w zakresie wizerunku przez administratora – Gminny Ośrodek 

Kultury w Hyżnem, Hyżne 18, 36-024 Hyżne, tel. 172295038, e-mail: gok@hyzne.pl, poprzez 

upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych celem promowania działalności kultura lnej 

instytucji w mediach elektronicznych, na stronie internetowej, katalogach, afiszach, ulotkach 

i  innych, związanych z prowadzoną działalnością.  

                                                                                                     

....................................................................... 

                          (Podpis osoby składającej oświadczenie) 
                              

 

 

ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego 

dziecka 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 

w  celach wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne 

w Obiektywie”. 

 

....................................................................... 

 (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

                              



 

*Niepotrzebne skreślić 
** Jeśli dotyczy 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 

(adres Hyżne 182  36-024 Hyżne, telefon kontaktowy: 17 229 50 38, e-mail: gok@hyzne.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu fotograficznego pn. „Cztery 

Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym konkursu 

fotograficznego „Cztery Pory Roku - Gmina Hyżne w Obiektywie”. Ponadto informujemy, iż 

w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.    

  

 

 

 

 


