
Regulamin konkursu fotograficznego  

„Gmina Młodzieszyn 2021 w obiektywie” 
ZIMA – WIOSNA – LATO – JESIEO 

 
I. Organizator: 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie 

II. Cele konkursu: 

1. Promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Młodzieszyn w czterech porach 
roku: zimą, wiosną, latem i jesienią. 

2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i poznawanie ciekawych miejsc krajobrazowych gminy. 
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii. 
4. Wykorzystanie prac do promocji Gminy Młodzieszyn. 

III. Uczestnicy: 

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich. 

IV. Cztery edycje konkursu i terminy dostarczania zdjęd: 
  ZIMA – termin dostarczania zdjęd do 20 marca 2021 r. 
  WIOSNA – termin dostarczania zdjęd do 21 czerwca 2021 r. 
  LATO – termin dostarczania zdjęd do 22 września 2021 r. 
  JESIEO – termin dostarczania zdjęd do 26 listopada 2021 r. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego regulaminu. 
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie oceniad zdjęcia w dwóch kategoriach: 
    I kat. – wiek do 18 lat 

    II kat. – wiek powyżej 18 lat 
3. W każdej kategorii komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną i wyróżnienie. 
4. Każdy uczestnik ma prawo zgłosid w konkursie maksymalnie 3 fotografie. 
5. Fotografie należy przesład w postaci plików jpg o minimalnej rozdzielczości obrazu 1920x2460   
    (150 dpi) na adres mailowy oraz w wersji odbitki fotograficznej o formacie 21cm x 15cm      
     osobiście lub pocztą. 
6. Każda praca musi mied dołączoną metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko  autora,  
     wiek, dane kontaktowe z numerem telefonu, mailem (załącznik nr 4). Jeśli na fotografii znajduje    
     się wizerunek osoby wymagana jest dodatkowe oświadczenie-zgoda tej osoby na przekazanie na  
     konkurs fotografii z jej wizerunkiem. 
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle  
     zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac wysłanych drogą pocztową. 
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane. 
 
V. Termin i miejsce nadsyłania prac: 

Fotografie należy przesład w postaci plików jpg na adres mailowy: gok@mlodzieszyn.pl  
W tytule maila prosimy napisad: „Gmina Młodzieszyn 2021 w obiektywie” 

Odbitki z wypełnionym oświadczeniem (załącznik nr 2) i formularzem zgody (załącznik nr 3) oraz 
opisaną metryczką (załącznik nr 4) należy dostarczyd do GOK w Młodzieszynie osobiście lub pocztą 
na adres:  
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,  
z dopiskiem na kopercie: „Gmina Młodzieszyn 2021 w obiektywie”. 

mailto:gok@mlodzieszyn.pl


VI. Ocena prac i ogłoszenie wyników 

1. Przedmiotem oceny komisji będzie wartośd artystyczna fotografii.  Zdjęcia spoza Gminy    
    Młodzieszyn i wcześniejszych lat nie będą podlegały ocenie. 
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu tygodnia od ostatecznego terminu składania zdjęd.  
3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej GOK  
     w Młodzieszynie. 
4. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie. 

VII. Prawa autorskie, zwrot prac 

1. Autorzy zdjęd złożą pisemne oświadczenie, w którym oświadczą, że: 
    - posiadają pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszą je na Organizatora w zakresie    
       niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania 
    - przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeo  
      czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w artykule 50 Ustawy o prawie  
      autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z  
      późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską  
      i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we  
      wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich      
      zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie  
      podpiszą rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2). 
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania zdjęd konkursowych bez  
     wypłacania honorariów autorskich. 
3. Przekazane na Konkurs zdjęcia nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora. 

VII. Dane osobowe 

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w 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 
94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, informujemy, że  Organizator będzie przetwarzał 
dane osobowe uczestników konkursu. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące Administratora Danych, Inspektora ochrony danych 
osobowych, celów i podstaw przetwarzania danych, odbiorcach danych, okresu przechowywania 
danych, przysługujących prawach, w tym prawie do cofnięcia zgody i prawie sprzeciwu zwiera 
klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

VIII. Postanowienia koocowe 

Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego 
niewyłonienia zwycięzców Konkursu. 

2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem fotografii ponosi 
uczestnik Konkursu. 

3. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do dołączenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych na udział w konkursie. 

4. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie internetowej 
Organizatora. 

5. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktowad się z Małgorzatą Hetman  
(tel. 46-861 64 54, kom. 501 513 934, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl) 
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Załącznik nr 1 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 

informujemy, że:  

Dane Administratora 

Danych Osobowych 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,  

tel. (46) 861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl 

Dane Inspektora Ochrony 

Danych 

Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl  

z dopiskiem „GOK Młodzieszyn” lub pisemnie na adres administratora 

Cel i podstawa prawna 

przetwarzania 

 organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu „Gmina Młodzieszyn 2020 w obiektywie”, publikacji 

informacji o laureatach konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Administratora  

i w mediach oraz promocji placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i f RODO przy czym uzasadnionym 

interesem Administratora jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie 

Organizatorowi jego przeprowadzenie 
Odbiorcy danych 

osobowych 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),  

w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, 

prawnych i doradczych 
Przekazywanie danych 

osobowych poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres przechowywania 

danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 

 okres trwania konkursu 

 powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeo (okres 

przedawnienia roszczeo), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od kooca 

roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych   

 do czasu wycofania zgody 

Prawa kontrahenta 

związane z danymi 

osobowymi 

 prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

 prawo sprostowania danych  

 prawo do usunięcia danych  

 prawo do ograniczenia przetwarzania 

 prawo do przenoszenia danych  

 prawo wniesienia sprzeciwu  

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa) 

Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak  niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 

profilowaniu 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

              

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 
 

Oświadczenia 
 
I. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego organizowanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Młodzieszynie 
II. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.),  
a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Zdjęcie konkursowe nadesłane na Konkurs 
„Gmina Młodzieszyn 2021 w obiektywie” zostało wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. Jed-
nocześnie oświadczam, że w/w Zdjęcie konkursowe nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W 
przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosid odpowiedzialnośd wyłączną. 

III. Jako autor/Jako przedstawiciel ustawowy/Jako opiekun prawny autora ……………………………………………… /imię i 
nazwisko dziecka/1 oświadczam, że w momencie podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę nieodpłat-
nie na Organizatora – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, 
tel. (46) 861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób 
trzecich: 
1. autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia konkursowego na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, 

2) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie egzempla-
rzy, 

3) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową utrwalono, ich na-
jem, dzierżawa oraz użyczenie, 

4) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej, zamkniętej, 
5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie dowolną 

techniką, 
6) nadanie za pomocą wizji, 
7) dokonywanie przeróbek, 
8) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach; 

2. Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęcia konkursowego na polach 
eksploatacji ujętych w pkt 1.  

Oświadczam, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zdjęcia konkursowego i prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 
Organizator może wykorzystywad Zdjęcie konkursowe na całym świecie we wszystkich mediach, na 
wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. 
Organizator ma prawo udzielad licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na 
warunkach przez nie określonych, jak również przenosid autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia 
konkursowego, a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Zdjęcia 
konkursowego, na osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Organizatora, iż nie będę wnosił(a) przeciwko 
niemu żadnych roszczeo dotyczących sposobu korzystania ze Zdjęcia konkursowego.  

 
 
 
  

___________________________                 _____________________________________ 
(miejscowośd i data)        (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślid 



Załącznik nr 3 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku i udostępnienie danych 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody2 na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. (46) 861 64 54, e-mail: gok@mlodzieszyn.pl (w 
przypadku wyrażenia zgody należy zakreślić pole po lewej stronie): 

danych osobowych, tj. imię i nazwisko autora, wiek 

oraz wizerunku autora,  
 

utrwalonego w związku uczestnictwem moim/mojego dziecka3 w konkursie „Gmina Młodzieszyn 2021  
w obiektywie” na stronie internetowej ww. placówki, portalach społecznościowych (takich jak facebook, 
instagram) oraz w prasie lokalnej, mediach i innych wydawnictwach w celu organizacji, przeprowadzenia  
i promocji konkursu, organizacji wystawy, wydawnictwa oraz promocji ww. placówki. Zgoda obowiązuje do 
czasu jej odwołania, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. 
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści 
danych określonych w zgodzie, ich poprawienia oraz wycofania złożonej zgody. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, tel. (46) 861 64 54,  
e-mail: gok@mlodzieszyn.pl, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO. 
 

(miejscowośd i data)       (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)4
 

 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna …………………………………………………………………………………………… w 
konkursie fotograficznym organizowanym przez  Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie. 
 

(miejscowośd i data)       (czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)5 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 4 
 
METRYCZKA ZDJĘCIA KONKURSOWEGO 
 
1) tytuł zdjęcia:   …………….................................................................................................................................... 

2) miejscowośd, w której zrobiono zdjęcie: …………………………..………………………………………………………………………. 

3) imię i nazwisko autora:   ……….………......................................................................................……………………….. 

4) wiek: ........................................................................................................................................................... 

5) telefon: ........................................................................................................................................................... 

 

 

                                                           
2
 Niepotrzebne skreślid 

3
 Niepotrzebne skreślid 

4
 W przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 

5
 W przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego 


