
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” 

 

Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „ Cudze chwalicie, swego nie znacie” 

jest Informacja Turystyczna w Połańcu i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.  

2. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

Cele konkursu 

1. Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody 

najbliższej okolicy oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody. 

2. Zachęcanie do poznawania przyrody gminy Połaniec . 

3. Ukazanie piękna naturalnego gminy Połaniec. 

4. Odkrywanie miejsc zabytkowych gminy Połaniec. 

5. Ukazywanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie Połaniec. 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Technika wykonania fotografii jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w 

rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej (dodania, usunięcia obiektów, kolaże,  

fotomontaże) będą odrzucone. 

2. Format fotografii: jpg. 

3. Dopuszcza się: konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, 

nakładanie kolorów filtrów itp. (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

4. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 

opublikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

5. Każdy uczestnik może dostarczyć max 3 fotografie. 
 

Termin składania prac 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 16.08.2021 r. 

2. Prace należy przesłać w formie elektronicznej (JPG) na adres e-mailowy: 

pit@poczta.polaniec.eu  

3. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

4. Zwycięscy konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 24.08.2021 

r. 
 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Wręczenie nagród nastąpi 29.08.2021 r. podczas Muzycznych Spotkań przy 

Fontannach. 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Autorzy zgłaszający fotografie do konkursu oświadczają, że materiały użyte są ich 

autorstwa i mają pełnię prawdo tych fotografii. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.  
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3. Autorzy fotografii wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie 

fotografii zgłoszonych  na  konkurs w obszarach eksploatacji wskazanych w wrt. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021 

1062 t.j.) a w szczególności do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu cyfrowego, publiczne wystawienie, 

reemitowanie. 

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu  

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie 

przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć i umieszczenie ich na stronie organizatora 

(fb, i www).  

4. Wraz ze zdjęciami należy przesłać podpisane załączniki; Formularz zgłoszeniowy i 

Oświadczenie.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 

5. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: 

pit@poczta.polaniec.e 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, 

iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z 
siedzibą przy  
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zwany dalej ADO. 

2. Osobą zajmującą się danymi osobowymi u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 
andrzej@e-direction.pl 

 Dane osobowe są przetwarzane w cel realizacji Konkursu Fotograficznego „Cudze Chwalicie 
swego nie znacie”.

 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

bądź jej przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.



 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania;
 w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu 

jej cofnięcia;

 po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane zostały zebrane (np. przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania umowy), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres 
zgodny z obowiązującymi u Administratora przepisami archiwalnymi oraz przez okres 
niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest 
podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu 
odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są 
spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich 
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danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami 
obowiązującego prawa oraz z RODO,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w Warszawie).

1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowani 

2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie 
Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w 
jakiej została udzielona zgoda. Wycofanie zgody będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w 
zajęciach prowadzonych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       Data, czytelny podpis  

                                                                                                             uczestnika konkursu/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PT. „Cudze chwalicie swego nie znacie” 

Dane uczestnika:  

Imię i nazwisko:    

Adres:    

Telefon:    

E-mail:    

Zdjęcie –Nazwa  
(co przedstawia)) 
 

 

 

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Fotograficznego pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie”, 
organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i Punkt Informacji Turystycznej.   

 
 ............................................................................  ............................................................................  
 data, podpis uczestnika  data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego *  
 
 

Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej i bezterminowej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem 
autorskich praw zgłoszonych prac mojego autorstwa w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu. 

 
 ............................................................................  ............................................................................  
 data, podpis uczestnika  data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego *  

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z 
przeprowadzeniem Konkursu Fotograficznego . „Cudze chwalicie swego nie znacie” przy zachowaniu zasad określonych w 
Rozporządzeniu 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 RODO). Równocześnie oświadczam, że 
zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną zawartą w Regulaminie Konkursu.  
 
 
 ............................................................................  ............................................................................  
 data, podpis uczestnika  data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego *  

 
Oświadczam, że złożone przeze mnie prace nie naruszają praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i 
autorskich).  

 
 ............................................................................  ............................................................................  
 data, podpis uczestnika  data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego *  

 
Wyrażam zgodę na udział w Konkursie fotograficznym pt. „. „Cudze chwalicie swego nie znacie”” 
 
 

.......................................................................................................................................  
 imię i nazwisko uczestnika  

 
 

............................................................................  
data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego *  

 
 
* W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 


