
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PIĘKNO GMINY REJOWIEC ” 

KALENDARZ 2023 

 

Organizator konkursu: 

Urząd Miejski w Rejowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 

 

Cele konkursu: 

1. Promocja Miasta i Gminy Rejowiec poprzez realizację kalendarza na rok 2023 z wybranymi 

zdjęciami pokazującymi między innymi piękno krajobrazów i ciekawych miejsc w gminie Rejowiec 

w różnych porach roku. 

2. Docenienie i promocja działalności artystycznej, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych 

zdolności twórczych w zakresie fotografii. 

 

Uczestnicy: 

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. 

2. Składane Prace konkursowe muszą zawierać podpisany przez uczestnika formularz zgłoszenia. W 

przypadku osoby niepełnoletniej podpis składa rodzic lub opiekun prawny (załącznik 1). 

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 4 prace. 

 

Zasady i warunki konkursu: 

§1 

1. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG i dostarczone w wiadomości e-

mail na adres gok.rejowiec@interia.pl w formie linku do chmury (One Drive, Dysk Google lub 

innych). Dłuższy bok każdego zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2800 pikseli. 

2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

3. Ze względu na planowane wykorzystanie zdjęć w kalendarzu preferowane będą zdjęcia poziome. 

4. Prace konkursowe muszą być wykonane wyłącznie na terenie Gminy Rejowiec i nie pozostawić 

wątpliwości co do lokalizacji fotografowanych przestrzeni. 

5. Prace konkursowe będą oceniane pod względem: 

• walorów estetycznych; 

• charakteru ujęcia, które w jak największym stopniu powinno kojarzyć się z gminą Rejowiec; 

• walorów promocyjnych. 
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6. Prace konkursowe zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –  

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznanych za obraźliwe, zawierających nagość, 

erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, 

przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. 

7. Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace niespełniające kryterium 

jakościowego nie będą oceniane. 

 

§2 

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2022 roku do 

godziny 16:00 

 

§3 

1. Komisja konkursowa wybierze 7 lub więcej zdjęć, które wykorzystane będą do wykonania 

kalendarza „Piękno Gminy Rejowiec”. 

2. Autorzy zdjęć wybranych do kalendarza 2023 zostaną wyróżnieni. 

3. Dodatkowo komisja konkursowa może zdecydować o przyznaniu nagród dodatkowych z puli 

wyznaczonej przez Urząd Miejski w Rejowcu za najlepsze zdjęcie. 

4. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

uczestników konkursu. 

5. Wyniki konkursu opublikowane będą: 

 1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rejowcu; 

 2) gazetce samorządowej „Oksza”; 

 3) w mediach społecznościowych GOK Rejowiec. 

 

§4 

1. Organizator zastrzega, że złożone prace bez podpisanego załącznika (formularz zgłoszeniowy) nie 

będą brały udziału w konkursie. 

2. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza iż: 

 1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

 2) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, 

 3) wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie, 



 4) udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na 

publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora na potrzeby realizacji i promocji konkursu, 

w tym w szczególności wprowadzenia do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie 

i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką na obróbkę redakcyjną i komputerową, w tym 

wydawania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, przygotowania i publikacji 

kalendarza „Piękno Gminy Rejowiec ”oraz innych materiałów promocyjnych Miasta i Gminy 

Rejowiec. 

3. Wykorzystane przez organizatora prace konkursowe, w tym w ramach udzielonej licencji będą 

podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKURS FOTOGRAFICZNY 

KALENDARZ 2023 

„PIĘKNO GMINY REJOWIEC” 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………. 

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………………….. 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: …………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany Uczestnik konkursu organizowanego pod nazwą Konkurs fotograficzny: Piękno Gminy 

Rejowiec” oświadczam co następuje: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla 

celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym regulaminem konkursu 

(Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

Od daty doręczenia pracy konkursowej, udzielam organizatorowi konkursu, nieograniczonej terytorialnie i 

czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii na potrzeby realizacji promocji Konkursu w zakresie 

określony w regulaminie konkursu 

 

…………………………………………… 

Podpis uczestnika 

 

 

Jako Opiekun ustawowy uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez uczestnika 

oświadczenia powyższej treści.* 

 

……………………………………… 

Podpis opiekuna ustawowego 

*Zgoda Opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie ukończył 18 roku życia. Bez podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału 

w Konkursie 



Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UEL.2016.119.1) Informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul. 

Fabryczna 13, 22-360 Rejowiec, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Panią Katarzyną Żółkiewską-Malicką Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest 

pod adresem e-mail: IODO@zeto.lublin.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

b. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowa-

nia władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

c. W innych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na pod-

stawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie: 

a. Podmioty uprawnione do odzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

praw; 

b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskaza-

nych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprze-

ciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody 

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnię-

ciem. 

8. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Rejowcu. Przy czym podanie danych jest: 

a. Obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

b. Dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie 

umowy. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

 

………………………………………. 
(data, podpis) 

 


