REGULAMIN KONKURSU
PN.: „CZTERY PORY ROKU W GÓRACH SOWICH – KONKURS FOTOGRAFICZNY”
§1. Organizator
1. Organizatorem konkursu pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”,
zwanego w dalszej części regulaminu „konkursem” jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
2. Inicjatorem konkursu jest IV Strażnik Wieży na Wielkiej Sowie.
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym „regulaminem” i zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
formularzu – należy przez to rozumieć kartę zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik
nr 2 do Regulaminu;
zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej fotografię lub fotografie
wraz z wypełnionym formularzem;
fotografii albo fotografiach – należy przez to rozumieć będącą albo będące odrębnym utworem
fotografię lub fotografie, stanowiące część zgłoszenia;
laureacie – należy przez to rozumieć uczestnika, który zajął w konkursie miejsce I, II albo III.
§2. Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Ukazanie piękna i bogactwa naturalnego Gór Sowich.
promowanie walorów przyrodniczych Gór Sowich.
ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie.
propagowanie aktywnych form wypoczynku.
wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii.
§3. Uczestnicy

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „uczestnikami”.
2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą rodzica lub
prawnego opiekuna uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie formularza (załącznik nr 3
do niniejszego regulaminu).
§4. Zasady konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych.
Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie do konkursu.
Konkurs nie przewiduje kategorii.
Zgłoszenia, które nie spełnią wymagań określonych w regulaminie, nie będą brały udziały
w konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń obejmujących fotografie, które
naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
7. W przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, uczestnik zobowiązany jest dołączyć
do formularza oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku
w ramach fotografii.
8. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane
osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
(klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 1 do regulaminu). Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik albo przedstawiciel ustawowy uczestnika
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji konkursu, zgłoszenie nie bierze udziału w konkursie.

9. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu (imię, nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.
§5. Wymagania dotyczące fotografii
1.
2.
3.
4.

Fotografie muszą być wykonane w technice cyfrowej.
Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości od 150 do 300 dpi.
Krótszy bok fotografii nie może mieć mniej niż 1500 pixeli.
Zabronione jest stosowanie fotomontażu polegającego na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości fotografii.
§6. Zgłoszenie udziału w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie kompletnego zgłoszenia, tj. wypełnionego
i podpisanego formularza oraz fotografii.
2. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
3. Fotografie oraz podpisany formularz, a w przypadku, o którym mowa w §3 ust. 2, także zgodę osoby
widniejącej na fotografii należy przesłać drogą elektroniczną na adres promocja@pieszyce.pl
w tytule e-maila wpisując: „Cztery pory roku w Górach Sowich - konkurs fotograficzny”.
4. Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania oraz
opis fotografii. Wskazanie wymaganych danych może nastąpić bezpośrednio w treści e-maila albo
w załączonym oddzielnie pliku tekstowym, który wskazywać będzie jednoznacznie, do której
fotografii bądź do których fotografii się odnosi.
§7. Jury i sposób oceny
1. Organizator powołuje jury konkursu, zwane dalej „jury”. W skład jury wchodzą co najmniej trzy
osoby spośród pracowników organizatora. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu
przewodniczącego.
2. Ocena fotografii przez jury odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3, poprzez
zsumowanie przyznanych przez każdego z członków jury punktów stanowiących kolejne liczby
całkowite od 1 do 6 dla każdej fotografii, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę przyznaną fotografii.
3. Jury dokonuje oceny fotografii, biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność
i kreatywność.
4. Fotografie oraz zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie, podlegają
odrzuceniu.
5. Jury zastrzega sobie prawo przyznawania miejsc ex equo.
6. Z prac jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie jury.
7. Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8. Termin
1. Termin na składanie zgłoszeń upływa dnia 21 marca 2021 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
a) data wpływu poczty do biura podawczego Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub
wiadomości e-mail na adres promocja@pieszyce.pl zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu;
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w konkursie.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2021 r. Lista laureatów zostanie
zamieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na fanpage’u WielkaSowaofficial
w serwisie Facebook.

§9. Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) I miejsce w konkursie – całoroczny rodzinny bilet wstępu na wieżę widokową na Wielkiej
Sowie i zestaw gadżetów Gminy Pieszyce i Wielkiej Sowy;
b) II miejsce w konkursie - półroczny rodzinny bilet wstępu na wieżę widokową na Wielkiej
Sowie i zestaw gadżetów Gminy Pieszyce i Wielkiej Sowy;
c) III miejsce w konkursie - kwartalny rodzinny bilet wstępu na wieżę widokową na Wielkiej
Sowie i zestaw gadżetów Gminy Pieszyce i Wielkiej Sowy;
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma jednorazowy bilet wstępu na wieżę widokową na Wielkiej Sowie.
§10. Prawa autorskie
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste
i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do fotografii.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
b) fotografie nie są opracowaniem, edycją lub adaptacją cudzej fotografii.
3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób
trzecich, jeśli wskutek korzystania przez organizatora z fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi
doszłoby do ich naruszenia.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu
nadesłanych przez niego fotografii.
5. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora. Organizator
zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania fotografii.
§11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.pieszyce.pl
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w formularzu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Organizator
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KONKURSU
PN.: „CZTERY PORY ROKU W GÓRACH SOWICH – KONKURS FOTOGRAFICZNY”
Realizując wymogi 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) (Dz. Urz. UE . L Nr 119, str. I), zwanym dalej „RODO", informujemy:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach
(dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce);
b) informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych
(dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel.:
74 8365 487, e-mail: iod@pieszyce.pl);
c) Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres do korespondencji,
numer telefonu lub wizerunek będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w konkursie
pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”.
d) konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa
w ppkt c), będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;
e) przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu do
korespondencji i numeru telefonu w celu uczestniczenia w ww. konkursie oznacza
jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych; osoba
niepełnoletnia może wziąć udział w konkursie tylko za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
f) dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku mogą być przetwarzane w celach
wskazanych w ppkt c) na stronie internetowej www.pieszyce.pl, w mediach społecznościowych
miasta Pieszyce na portalu Facebook lub w materiałach promocyjnych (Pani/Pana numer
telefonu nie będzie publikowany); dane osobowe, w zakresie wskazanym w ppkt c), mogą
również być udostępnione podmiotom świadczącym usługi prawne lub informatyczne na rzecz
administratora danych, a także innym uprawnionym odbiorcom;
g) dane osobowe zebrane w ramach konkursu będą przechowywane wieczyście w celach
archiwalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
h) okres przechowywania danych wynika z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
i) posiada Pani/Pan:
j) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;
k) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
l) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji - w tym profilowania
(,,profilowanie" oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,
w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji
i zainteresowań);
m) administrator danych dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
DO KONKURSU PN.: „CZTERY PORY ROKU W GÓRACH SOWICH – KONKURS
FOTOGRAFICZNY”

IMIĘ I NAZWISKO .........................................................................................................................................

ADRES DO KORESPONDENCJI ....................................................................................................................

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO .............................................................................................................

□ Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu.
..........................................................................................
(Podpis uczestnika lub rodzica\opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”.

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ
NIEPEŁNOLETNIEGO W KONKURSIE

Ja niżej podpisana\y …………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Zgodnie z Regulaminem konkursu pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”,
którego organizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, działając jako opiekun prawny
niepełnoletniej\go ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na jej\jego uczestnictwo w ww. konkursie.
Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść ww. regulaminu konkursu oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych osoby niepełnoletniej na potrzeby
uczestnictwa w ww. konkursie.
Oświadczam, że została mi doręczona klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w ramach konkursu pn.: „Cztery pory roku w Górach Sowich – konkurs fotograficzny”.

..........................................................................................
(Data i czytelny podpis)

