
Regulamin konkursu fotograficznego
„Piękna Gmina Trzciana Latem”

(dalej: „Regulamin”)

§1.
PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Piękna Gmina Trzciana” zwanego dalej „Konkursem”
jest Wójt Gminy Trzciana, zwany dalej „Organizatorem”, adres: 32-733 Trzciana 302.

2. Celami Konkursu są:
a) promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Gminy Trzciana,
b) rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie
fotografii,
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Gminy Trzciana przez mieszkańców
Gminy Trzciana.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów gminnej przyrody, flory, fauny, atrakcji
turystycznych oraz krajobrazów Gminy Trzciana.

5. Organizator nie może brać udziału w Konkursie.

§2.
PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną fotografię.

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Trzciana. Osoby fizyczne, które
nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w
Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich opiekunów prawnych (zwór zgody stanowi załącznik nr
2 do Regulaminu).

4. Terminarz:
a) przyjmowanie prac fotograficznych do Konkursu: do 30 czerwca 2022 r.,
b) powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii: do 20 lipca 2022 r.,
c) wręczenie nagród oraz wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac 30/31 lipca 2022 r.

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: urzad@trzciana.pl z dopiskiem
„Konkurs Fotograficzny Piękna Gmina Trzciana” lub przynieść do Urzędu Gminy
Trzciana/sekretariat na pendrivie.

7. Fotografie należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1
do Regulaminu.

8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Miejscowość w
której wykonano zdjęcie (np.Krystyna_Jurkowska_Kamionna).

9. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG, tak aby po powiększeniu 40x40 cm zachowały
ostrość.

10.Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.

11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Wzór zgody
stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.



12. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także
zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie
akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym,
a także takie, które są sprzeczne z Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają
odrzuceniu przez Organizatora.

13. Fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika
Konkursu.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania fotografii niespełniających wymogów
określonych w Regulaminie.

15. Przesłane fotografie nie będą zwracane.

16.Koszt przygotowania oraz przesłania fotografii ponosi uczestnik Konkursu

§3.
JURY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

§4.
NAGRODY

1. Z prac nadesłanych nagrodzone zostaną trzy najlepsze fotografie oraz przewiduje się wyróżnienia.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają sprzęt elektroniczny oraz drobne
upominki.

2. Wszystkie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej trzciana.pl oraz na stronie fanpage’u
Gminy Trzciana (na portalu Facebook), a także w publikacjach promocyjnych Gminy Trzciana.
Ponadto nagrodzone i wyróżnione fotografie zawisną w budynku Urzędu Gminy w Trzcianie (32-
733 Trzciana 302).

3. Wernisaż nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się do końca sierpnia
2022 r. w Urzędzie Gminy w Trzcianie, adres: 32-733 Trzciana 302.

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk zwycięzców
Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych i promocyjnych Gminy
Trzciana oraz w prasie, mediach i Internecie.

6. Zwycięzcy Konkursu w razie nieobecności na rozdaniu nagród zostaną powiadomieni o sposobie
odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej.

§5.
WYKORZYSTANIE PRAC I PRAWA AUTORSKIE

1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac na stronie internetowej
Gminy Trzciana, profilu Facebook, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na
Konkurs.

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs na
wydawanych przez Gminę Trzciana materiałach promocyjnych.

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust.1 i 2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na
podstawie oświadczeń złożonych przez uczestników Konkursu/opiekunów prawnych uczestników
Konkursu przy zgłaszaniu prac konkursowych.



4. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny uczestnika Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia
fotografii, oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii,
a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

5. Uczestnik Konkursu/opiekun prawny uczestnika Konkursu udziela na czas nieoznaczony
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych
podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego,
niezależne od standardu, systemu lub formatu;

2) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
3) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników

obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich
używania zgodnie z postanowieniami regulaminu;

4) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania
techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub
działających podobnie;

5) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na
nośnikach obrazu;

6) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt
placement, public relations;

7) inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwaleń;
8) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania

zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z
określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich
opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

6. Uczestnik /opiekun prawny uczestnika Konkursu uprawnia Organizatora do udzielania dalszej
licencji.

§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.trzciana.pl.

2. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego
oświadcza, iż:
a) jest autorem zgłoszonej do Konkursu fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa

majątkowe do nadesłanej fotografii, która to jako utwór fotograficzny pozbawiona jest
jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, jest
uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, oraz przyjmuje
na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, w tym brak
praw wymienionych powyżej,

c) zgadza się na nieodpłatne publikowanie fotografii na stronie www.trzciana.pl, w serwisie
społecznościowym Facebook www.fb.com, oraz na wielokrotne umieszczanie zdjęć w publikacjach
promocyjnych Gminy Trzciana w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,

d) zgadza się na nieodpłatne opublikowanie fotografii na wernizażu nagordzonych prac oraz jej
nieograniczoną w czasie ekspozycję w Urzędzie Gminy Trzciana.

3. Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, nie biorą udziału w Konkursie, a ich prace zostaną
odrzucone.

4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

http://www.trzciana.pl.
http://www.trzciana.pl
http://www.fb.com,


6. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

7.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika/opiekuna prawnego
uczestnika Konkursu Regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody na publikację i wykorzystanie
pracy konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika
Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

8. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu.
9. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do

niewyłonienia zwycięzców.
10.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
11. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem opublikowania.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ REJESTRACYJNY
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Piękna Gmina Trzciana”

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja

2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Trzciana, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Trzcianie, Trzciana 302, 32-733, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Trzciana. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: urzad@trzciana.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych:

aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach organizacji i realizacji konkursu

fotograficznego „Piękna Gmina Trzciana”
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ,

b) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: firma obsługująca stronę internetową administratora, firma fotograficzna
wykonująca zdjęcia, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

c) prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z naszą placówką.
5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6. Dane przetwarzane będą na czas trwania realizacji określonego celu lub do czasu wycofania zgody z wniesieniem o usunięcie danych osobowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jedynie na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem
Danych Osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9. Zgoda jest dobrowolna.
10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Oświadczenie:
1. Oświadczam, że:
a) jestem autorem załączonej fotografii,
b) przysługują mi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe do nadesłanej fotografii, która to jako utwór fotograficzny pozbawiona jest jakichkolwiek
wad prawnych i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, jestem uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, oraz przyjmuję na siebie
odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej fotografii, w tym brak praw
wymienionych powyżej,
c) zgadzam się na nieodpłatne publikowanie fotografii na stronie www.trzciana.pl, w serwisie
społecznościowym Facebook www.fb.com, oraz na wielokrotne umieszczanie fotografii w
publikacjach promocyjnych Gminy Trzciana w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu,
d) zgadzam się na nieodpłatme opublikowanie zdjęcia na wernizażu nagordzonych prac oraz jego
nieograniczoną w czasie ekspozycję w Urzędzie Gminy Trzciana.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z
dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu fotograficznego „Piękna Gmina Trzciana”, z którym się
zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych przez Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam
również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych
osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.

…………………………………………………………………………..

http://www.trzciana.pl
http://www.fb.com,


data i podpis

Załącznik nr 2 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko).............................. , którego
jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym "Piękna Gmina
Trzciana”, organizowanym przez Wojta Gminy Trzciana. Oświadczam, że akceptuję
regulamin konkursu fotograficznego "Piękna Gmina Trzciana”.

Oświadcza, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego
dziecka przez Organizatora Konkursu dla celów organizacyjnych i promocyjnych
Konkursu.

…….....................................................
/miejscowość i data/ /czytelny podpis/

Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE OSOBY/OSÓB BĘDĄCEJ NA FOTOGRAFII

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie do konkursu fotograficznego "Piękna
Gmina Trzciana” fotografii z moim wizerunkiem i zgadzam się na wykorzystanie jej,
w tym na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku mojej osoby,
zgodnie z regulaminu tego konkursu.

………………………………………..
/miejscowość i data/ czytelny podpis
osoby sportretowanej:


