REGULAMIN V EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NAJLEPIEJ KOCIEWIE CZUJE SIĘ W ZBLEWIE” 2022
§ 1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Zblewo oraz Gminny Ośrodek Kultury w
Zblewie, z siedzibą przy ul. Głównej 40 w Zblewie.
2. Patronat nad konkursem pełnią: Nadleśnictwo Kaliska oraz Lokalna Organizacja
Turystyczna Kociewie.
§ 2. Temat i cel konkursu.
1. Konkurs jest zorganizowany z okazji Światowego Dnia Kociewia 2022. Tematem
konkursu jest hasło promocyjne gminy Zblewo tj. „Najlepiej Kociewie czuje się w
Zblewie” przedstawione w postaci fotografii.
2. Celem konkursu jest promocja walorów gminy Zblewo (w szczególności walorów
kulturowych, przyrodniczych, turystycznych itd.).
§ 3. Zasięg konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i powszechny, z wyjątkiem przewidzianym w pkt.3.
2. Udział w konkursie może wziąć każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i wiek,
z tym, że osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.
3. Pracownicy Organizatora tj. Urzędu Gminy w Zblewie i Gminnego Ośrodka Kultury
w Zblewie oraz członkowie komisji konkursowej, a także ich najbliższa rodzina nie
mogą być uczestnikami konkursu.
§ 4. Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 10 lutego do 28 lutego 2022 r.
2. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie (tj. do 28 lutego
2022 r. włącznie), elektronicznie na adres: konkurs@zblewo.pl, wpisując w temacie
emaila „Konkurs FOTO 2022”.
§ 5. Zasady składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie w formacie JPG.
2. Minimalna rozdzielczość zdjęcia zgłaszanego do konkursu: 2400 x 1600, 300 dpi.
3. Praca konkursowa musi być wykonana na terenie gminy Zblewo.
4. Plik musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem zdjęcia.

5. Do każdego zdjęcia należy dołączyć opis tj. tytuł oraz określenie, gdzie zdjęcie
zostało wykonane oraz co przedstawia.
6. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Zdjęcie nie może być oznaczone żadnym znakiem wodnym ani podpisem autora.
8. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do
regulaminu.
9. Zdjęcia nie spełniające wymogów określonych w pkt.1-8 mogą zostać wykluczone z
konkursu.
§ 6. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.
2. W ocenie prac komisja kieruje się przede wszystkim jak najpełniejszym oddaniem
walorów oraz tożsamości regionalnej gminy Zblewo, walorami artystycznymi, jakością
techniczną oraz zgodnością pracy z jej tytułem.
3. Komisja dokona oceny prac w terminie do 21.03. 2022 roku i przyzna 3 nagrody tj.
za zajęcie I miejsca - Grand Prix Konkursu, oraz za zajęcie II i III miejsca. Nagrody
mają postać rzeczową.
4. Patroni konkursu przyznają nagrody dodatkowe – za najlepsze zdjęcie przyrodnicze
oraz za najbardziej kociewskie zdjęcie.
5. Komisja ma prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody,
jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do dnia 21 marca 2022 na stronie
internetowej www.zblewo.pl. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o wynikach
drogą meilową.
7. Wręczenie nagród i wernisaż pokonkursowy zostaną zorganizowane w Gminnym
Ośrodku Kultury w Zblewie, o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli, o czym
uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni. W przypadku obostrzeń epidemicznych
dopuszcza się wręczenie nagród w formie indywidualnych spotkań z laureatami, z
zachowaniem reżimu sanitarnego.
§ 7. Oświadczenia
1. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje warunki regulaminu konkursu;
b) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa
autorskie;
c) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – iż posiada zgodę tych osób na
rozpowszechnianie ich wizerunku;

d) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób
trzecich.
2. W przypadku niedochowania przez uczestnika konkursu powyższych obowiązków i
naruszenia przez niego jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, uczestnik ponosi za
to pełną i wyłączną odpowiedzialność. W szczególności uczestnik przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać
skierowane do Organizatorów.
3. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w
powiązanych z nim celach promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. W
szczególności Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie
następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu przysługuje
pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik
jest
zobowiązany
do
złożenia
oświadczeń
w
tym
zakresie,
stanowiących załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu.
§ 8. Licencje i prawa autorskie
1. Z chwilą zgłoszenia przez uczestnika danej pracy do konkursu, Organizator nabywa
nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wykorzystanie tej pracy na wszelkich
istniejących polach eksploatacji ( w szczególności określonych w art.50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), w celu promocji gminy
Zblewo.
2. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć, w momencie
przekazania uczestnikowi nagrody lub wyróżnienia - nabywa Organizator konkursu.
Prawa te przysługują mu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich
istniejących polach eksploatacji, w szczególności określonych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna.
2. W sprawach nieuregulowanych decyduje Organizator konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, o czym
niezwłocznie powiadomi na stronie www.zblewo.pl.
4. Decyzją Organizatora terminy określone w regulaminie mogą ulec zmianie.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu
- wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka
– uczestnika V edycji konkursu fotograficznego
pn „Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..............................................................................
w konkursie fotograficznym organizowanym przez Gminę Zblewo oraz Gminny Ośrodek
Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego
postanowienia.

.........................................
data, miejscowość

...................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu
- wzór oświadczenia uczestnika

Oświadczenie uczestnika V edycji konkursu fotograficznego
pn „Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie”
Niniejszym oświadczam, że:
1. zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie
jego warunki;
2. jestem autorem nadesłanych fotografii i posiadam do nich nieograniczone prawa
autorskie oraz majątkowe bez udziału osób trzecich;
3. zgłoszone przez mnie fotografie nie były nagradzane w innych konkursach;
4. uzyskałem zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich
wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz
w innych celach promocyjno – reklamowych;
5. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu
oraz w celach z nim związanych - art. 6 ust. 1 lit a 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
6. wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie
swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Konkursu, na potrzeby
Konkursu.
Niniejsza
zgoda
jest
nieodpłatna,
nie
jest
ograniczona
ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek Uczestnika może
być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być
cięte, montowane, modyfikowane, dodatkowo do innych materiałów powstających na
potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach
internetowych Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych
Organizatora itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Z tym jednak zastrzeżeniem, ze wizerunek nie może być użyty w formie publikacji
obraźliwej dla Uczestnika lub naruszyć w inny sposób jego dobra osobiste.

..........................................................
data, miejscowość

..............................................
czytelny podpis uczestnika

Załącznik nr 3 do regulaminu Konkursu
- wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zblewo reprezentowana przez
Wójta Gminy (o ile wskazują na to przepisy szczegółowe).
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „Najlepiej Kociewie czuje
się w Zblewie”
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora
w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane mogą być
udostępnione podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów tj. do wyłonienia zwycięzców.
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej.
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych,
- prawo do ich sprostowania,
- prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej.
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować
można się: drogą elektroniczną: iod@zblewo.pl, telefonicznie: +48 58 588 43 81 w.38 lub
osobiście w siedzibie Urzędzie Gminy w Zblewie przy ul. Głównej 40, 83-210 Zblewo.

..............................................
Czytelny podpis i data

