Regulamin konkursu fotograficznego
§1
Organizatorem

konkursu

fotograficznego

Kalendarz

2019

„GMINA

ŻUKOWO

NA SPORTOWO” zwanym dalej "Konkursem" jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie,
ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo zwany dalej: „Organizatorem”.
§2
1. Konkurs trwa od 12.04.2018 r. do 22.10.2018 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie Laureatów nastąpi w terminie 14 dni od daty
zakończenia Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu określając prawa
i obowiązki jego Uczestników.
4. Dostarczenie przez Uczestnika prac na Konkurs oznacza, że akceptuje niniejszy Regulamin
w całości, w tym zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także oświadcza, że spełnia
wszystkie zawarte w nim wymagania.
§3
1. Informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie: www.okis-zukowo.pl oraz na profilu www.facebook.com/okiszukowo. Wszelkie
pytania na temat Regulaminu i Konkursu można uzyskać w biurze OKiSu: ul. Mściwoja 6,
83-330 Żukowo lub telefonicznie pod nr tel. 58 6800848/ 58 7366201. Osoba do kontaktu
Paulina Milczanowska, p.milczanowska@okis-zukowo.pl, 731 808 821
§4
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem może zostać każda osoba z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie
małżonkowie, wstępni i zstępni tych osób.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 5 prac.
4. W Konkursie mogą wziąć udział prace, które do momentu udziału w Konkursie nie były
nigdzie publikowane, nie brały udziału w żadnym konkursie oraz są pracami autorskimi
Uczestników Konkursu.
§5
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej,
odpowiadającej tematyce Konkursu.
2. Celem konkursu jest przedstawienie wydarzeń sportowych, których organizatorem lub
współorganizatorem jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Wydarzenia sportowe
powinny odbywać się na terenie Gminy Żukowo.
3. Dostarczone fotografie powinny być kolorowe zapisane w formacie JPEG na płycie
CD/DVD oraz powinny zostać wydrukowane na papierze o formacie 21x30cm +/2cm, zdjęcia
nie

mogą

być

mniejsze

niż

2356

pikseli

na

szerokość

i

1571

pikseli

na wysokość.
4. Każde zgłoszone zdjęcie powinno zostać opisane: imieniem i nazwiskiem autora, tytułem
wydarzenia i miejscem gdzie zostało zrobione zdjęcie.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście bądź listownie
wypełnionego formularza (załącznik nr 1) oraz fotografii: wydrukowanych i na nośniku
CD/DVD do siedziby Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6,
83 – 330 Żukowo.
6. Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć do prac pisemną zgodę
rodziców bądź prawnych opiekunów (załącznik nr 2).
7.

Brak

jednej

z

form

dostarczenia

pracy

wymienionych

w

ust.

3

(odbitki

i wersja elektroniczna) powoduje dyskwalifikację racy.
8.

Wypełnienie

formularza

i

dostarczenie

pliku

oraz

zdjęć

jest

równoznaczne

z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz o akceptacji
regulaminu.

§6
1. Dostarczone na Konkurs materiały nie podlegają zwrotowi. Z chwilą dostarczenia prac
nagrodzone oraz wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora, który uzyskuje
autorskie prawa majątkowe do dostarczonych prac.
2. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie fotografii do celów
promocyjno – marketingowych przez Gminę Żukowo i Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie,
przy czym Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika Konkursu
o każdorazowym wykorzystaniu fotografii.
3. Koszty wykonania fotografii, wydruków płyt CD/DVD oraz dostarczenia prac ponoszą
Uczestnicy.
4. Termin dostarczania prac upływa w dniu 22.10.2018 roku (decyduje data stempla
pocztowego). Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
§7
1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.
2. Komisja weźmie pod uwagę:
1) walory artystyczne i estetyczne prac (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),
2) interpretacja i nawiązanie do tematu Konkursu (ciekawe i nietypowe ujęcie tematu),
spełnienie wymogów formalnych.
3. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze 12 (słownie: dwanaście) prac, które zostaną
wykorzystane do promocji Gminy Żukowo i Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie
w kalendarzu na 2019 r.
4. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
§8
1. Za nagrodzone zdjęcia laureaci otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł,

a pozostałe 9 zdjęć po 100 zł. Zostaną one wypłacone gotówką na podstawie bonu
pieniężnego podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w grudniu 2018 r.

§9

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie z siedzibą
w Żukowie ul. Mściwoja 6.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych:
imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych
Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
5. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą
przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz.
1000).
6. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku.
7. Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć zgodę rodziców bądź
prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
dziecka.
8. Zdjęcia z konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym
mediom, z zastrzeżeniem ust. 6.
9. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych
z realizacją konkursu.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
11. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu,
że:
1) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach,
na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez
Organizatora,
2) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich,
dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw
autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw
w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną
wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność
za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
13. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu
(z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).

§10
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały oraz za udział
w Konkursie osób nieuprawnionych.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad
Regulaminu.

§11
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmian
terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

DLA OSÓB PEŁNOLETNICH

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z fotografiami złożyć
do Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie do dnia 22.10.2018 roku.

Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
(adres, telefon i e-mail)

Opis zdjęcia (data, miejsce, tytuł)

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie są mojego autorstwa, przysługują mi do nich
autorskie prawa majątkowe
i nigdzie wcześniej nie były publikowane.
………………………..

………………………..

data i miejscowość

podpis

Zostałem/zostałam poinformowana, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą
w Żukowie ul. Mściwoja 6, tel. (58) 680-08-48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. (58) 680-08-48.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie na podstawie art. 6
pkt.1 lit. a) ww. rozporządzenia w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego Kalendarz 2019
„GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO”, bezterminowo.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich podania poskutkuje
brakiem możliwości udziału w konkursie.
6. Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także przenoszenia danych.
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
…………………………
czytelny podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w Konkursie Fotograficznym „GMINA
ŻUKOWO NA SPORTOWO” i oświadczam że zapoznałam (em) się z Regulaminem
Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w formularzu
zgłoszeniowym przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie z siedzibą w Żukowie
ul. Mściwoja 6 w celu udziału w konkursie oraz opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o laureatach konkursu w mediach oraz stronach internetowych Organizatora konkursu.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………..
data i miejscowość

………………………..
czytelny podpis

KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie z siedzibą w Żukowie ul. Mściwoja 6 w celu zamieszczenia zdjęć z Konkursu
fotograficznego Kalendarz 2019 „GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO” w mediach oraz na
stronach internetowych Organizatora konkursu.

………………………..
data i miejscowość

………………………..
czytelny podpis

DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO”
Wypełniony czytelnie i podpisany formularz należy wraz z fotografiami złożyć
do Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie do dnia 22.10.2018 roku.

Imię i nazwisko dziecka
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
prawnego
Dane kontaktowe rodzica/opiekuna
prawnego
(adres, telefon i e-mail)

Opis zdjęcia (data, miejsce, tytuł)

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie fotografie są autorstwa mojego dziecka
i nigdzie wcześniej nie były publikowane oraz przysługują mu w stosunku do nich
autorskie prawa majątkowe
………………………..
data i miejscowość

………………………
podpis

Zostałem/zostałam poinformowana, że:
1. Administratorem moich/mojego dziecka danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie, z siedzibą w Żukowie ul. Mściwoja 6, tel. (58) 680-08-48, e-mail: okis@okiszukowo.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. (58) 680-08-48.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie na podstawie
art. 6 pkt.1 lit. a) ww. rozporządzenia w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego
Kalendarz 2019 „GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO”, bezterminowo.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. poz. 1000).
5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem umownym, brak ich podania
poskutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
6. Przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich/mojego dziecka danych
osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
…………………………
czytelny podpis

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie Fotograficznym
„GMINA ŻUKOWO NA SPORTOWO” i oświadczam że zapoznałam (em) się
z Regulaminem Konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i moich zamieszczonych
w formularzu zgłoszeniowym przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie z siedzibą
w Żukowie ul. Mściwoja 6 w celu udziału w konkursie oraz opublikowania imienia,
nazwiska i informacji o laureatach konkursu w mediach oraz stronach internetowych
Organizatora konkursu.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………..
data i miejscowość

……………………………….…………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

KLAUZULA WYRAŻENIA ZGODY WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Ośrodek Kultury i Sportu
w Żukowie z siedzibą w Żukowie ul. Mściwoja 6 w celu zamieszczenia zdjęć z Konkursu
w mediach oraz na stronach internetowych Organizatora konkursu.

………………………..
data i miejscowość

……………………………….…………..
czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

