
REGULAMIN KONKURSU 

„MOJA GMINA, MOIMI OCZAMI” 

 

1. Organizator: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  

 za organizację i przebieg konkursu odpowiadają pracownicy Środowiskowego Domu 

Kultury w Gorzycach 

2. Celem konkursu jest: 

 przybliżenie oraz popularyzacja historii regionu, 

 zachęta do spacerów po naszej gminie i odnajdowania jej najpiękniejszych zakątków, 

 promowanie Gminy Gorzyce, 

 rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu, 

 rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania, 

 upowszechnienie inicjatyw twórczych,  

 rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności twórczej i wyobraźni przestrzennej, 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych na 

terenie  z gminy Gorzyce. Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

 kategoria I – kl. 0-III szkoły podstawowej, 

 kategoria II – kl. IV-VI szkoły podstawowej, 

 kategoria III – kl. VII – VIII szkoły podstawowej  

 kategoria IV – uczniowie szkół średnich 

 Z udziału w konkursie wyłączeni są:  

 organizatorzy i członkowie ich najbliższych rodzin,  

 członkowie jury wraz z najbliższą rodziną. 

4. Zasady i terminy  konkursu:  

 w konkursie uczestniczą osoby indywidualne (prace wykonane zbiorowo nie będą 

oceniane), 

 prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu    WAŻNE!!! 

 aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać jedno lub serię maksymalnie 3 zdjęć 

dowolnego miejsca na terenie gminy Gorzyce : 

 zdjęcie powinno posiadać tytuł, prosimy również o informację, jakie miejsce (jaką 

miejscowość) przedstawia fotografia i datę wykonania zdjęcia.  

 nie zezwala się na stosowanie zaawansowanej obróbki graficznej zmieniającej 

oryginalną treść zdjęcia. Dozwolone jest edytowanie, mające na celu wydobycie 

znaczenia zdjęć(np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Niedopuszczalny jest 

fotomontaż. Organizator ma prawo zażądać pliku źródłowego.  

 zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani 

napisem/podpisem. 

 na fotografii konkursowej nie może być widoczny wizerunek osoby trzeciej.  

 jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek obiektu, który jest 

własnością prywatną, uczestnik, oddając fotografię, przekazuje również zgodę na 

nieodpłatną publikację tego wizerunku, podpisaną przez właściciela obiektu, 

którego wizerunek znajduje się na fotografii (Załącznik nr 3) 



 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. 

 lub wykonać pracę plastyczną lub serię maksymalnie 3 prac w technice dowolnej, 

płaskiej, format dowolny przedstawiającą walory gminy Gorzyce. 

 praca powinna posiadać tytuł. Prosimy również o informację, jakie miejsce (jaką 

miejscowość) przedstawia praca. 

 prace lub zdjęcie pracy  w formie wyłącznie elektronicznej w formacie.jpg w jak najlepszej 

jakości (min. 1500 pikseli krótszy bok) przesłać na adres: konkurs@gokgorzyce.pl wraz ze 

skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego oświadczenia  (Załącznik nr 1 (osoby 

niepełnoletnie) lub Załącznik nr 2(osoby pełnoletnie) do niniejszego regulaminu ) 

oświadczenie należy wydrukować i podpisać lub przepisać odręcznie. 

 termin zgłaszania prac mija 31 sierpnia 2020 r. 

5. Kryteria oceny:  

 zgodność pracy z tematem,  

 technika i staranność,  

 walory artystyczne,  

 pomysłowość,  

 estetyka  

 samodzielność wykonania 

6. Nagrody: 

 laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe 

 prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatorów. Decyzja Jury 

jest nieodwołalna 

 laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród pocztą 

elektroniczną albo telefonicznie. 

 nad prawidłowym przebiegiem konkursu i przyznaniem nagród czuwa organizator 

7. Prawa Organizatora: 

 organizator ma prawo usunąć z konkursu – z powodu nieprzestrzegania zasad 

regulaminu – prace niezwiązane z tematem, niewłaściwego formatu, niespełniające 

wymagań technicznych, zawierające treści nieprzyzwoite i wulgarne, a w szczególności 

naruszające cudze prawa autorskie. 

 fotografie zgłoszone na konkurs mogą zostać użyte przez Organizatora w różnego 

rodzaju publikacjach 

 organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w celu 

dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą być spełnione przy ich publikacji (np. 

zmiana rozdzielczości). 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

8. Dane osobowe Uczestników: 

 biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu, tj. publikację imienia, 

nazwiska, miejscowości i wieku. 



 organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników zgodnie            

z Regulaminem konkursu, wyłącznie dla wypełnienia jego usprawiedliwionych celów 

związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z konkursu             w stosunku do 

jego Uczestników, w szczególności polegających na przyznaniu    i wydaniu nagrody.  

 przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora nie narusza praw              

i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie                 

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

 uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich 

poprawiania. 

 wysyłając zdjęcia i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada 

pełne prawa autorskie do pracy i przesyłając jej zdjęcie nie narusza praw osób trzecich 

oraz udziela nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji swojej pracy jak i wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej do innych celów marketingowych. 

 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Gorzycach. 

9. Postanowienia końcowe: 

 zgłoszenie uczestnika jest równoważne z akceptacją regulaminu. 

 w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego 

 regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora 

www.gokgorzyce.p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
Oświadczenie należy wydrukować,  

uzupełnić i podpisać lub przepisać odręcznie 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 
………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 
………………………………………………………………………………………….. 
(klasa  i miejscowość) 

 
………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu 

 
………………………………………………………………………………………… 
Tytuł zdjęcia /pracy bądź serii 

Dane o obiektach na zdjęciach/pracy (nazwa, miejsce położenia, data wykonania zdjęcia): 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Oświadczam, że: 

1. Zapoznałam(em) się z Regulamin Konkursu „Moja gmina, moimi oczami”, organizowanego dla uczniów szkół 
podstawowych przez: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w 
konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów 
związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  klasa, miejscowość– na podstawie Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas 
rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i na facebooku organizatora oraz w prasie, w celu informacji 
i promocji konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 
5. Złożoną na konkurs pracę moje dziecko wykonało samodzielnie. 
6. Złożona na konkurs praca nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz nie była bądź nie jest zgłaszana do innych 

konkursów. 
7. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 



Załącznik nr 2 
Oświadczenie należy wydrukować,  

uzupełnić i podpisać lub przepisać odręcznie 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 

 
………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 
………………………………………………………………………………………….. 
(klasa  i miejscowość) 

 
………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 
………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu 

 
………………………………………………………………………………………… 
Tytuł zdjęcia /pracy bądź serii 

Dane o obiektach na zdjęciach/pracy (nazwa, miejsce położenia, data wykonania zdjęcia): 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam(em) się z Regulamin Konkursu „Moja gmina, moimi oczami”, organizowanego dla uczniów 

szkół podstawowych przez: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach  i wyrażam zgodę na udział w w/w 
konkursie. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych dla celów związanych 
z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko,  klasa, miejscowość– na podstawie Ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

3. Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających mój wizerunek zarejestrowanych podczas 
rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej i na facebooku organizatora oraz w prasie, w celu 
informacji i promocji konkursu. 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora. 
5. Złożoną na konkurs pracę wykonałem  samodzielnie. 
6. Złożona na konkurs praca nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz nie była bądź nie jest zgłaszana 

do innych konkursów. 
7. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 



Załącznik nr 3 
Oświadczenie należy wydrukować,  

uzupełnić i podpisać lub przepisać odręcznie 

ZGODA NA UTRWALENIE WIZERUNKU OBIEKTU, KTÓRY JEST WŁĄSNOSCIĄ PRYWATNĄ  
 

1. Ja niżej podpisany/a ……………………....…………………………….…………………………… zamieszkały/a 

…………………….…………………………………………………………., niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach wizerunku 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

(nazwa, miejsce położenia i krótki opis umożliwiający identyfikację obiektu) 

utrwalonego w formie zdjęcia zgłoszonego na konkurs „Moja gmina, moimi oczami” 

2. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie prawa wizerunku wyżej opisanego obiektu 

zarejestrowanego w sposób wskazany w pkt. 1 oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku 

wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz 

publikowanie.  

3. Oświadczam, że wykorzystywanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich 

dóbr osobistych ani innych praw. 

4. Oświadczam, że niniejszą zgodę dotyczącą wykorzystania wizerunku w zakresie opisanym 

w pkt. 2 udzielam nieodpłatnie. 

5. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych 

uniemożliwiających podpisanie zgody. 

6. 7. Oświadczam, że w całości przeczytałem treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, 

adresu zamieszkania, przez Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach w celu organizacji, 

przeprowadzenia konkursu „Moja gmina, moimi oczami”. 

8. Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, 

w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą. 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis) 

 

 


