
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

  „Mój Tata i Ja”  

I. Organizatorzy 
Organizatorem Konkursu fotograficznego pt. „Mój Tata i Ja”  jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Wielgomłynach (zwany dalej „organizatorem”). 

II. Cele konkursu 
Konkurs ma na celu: 

1. Celebrowanie święta z okazji Dnia Taty. 

2. Promowanie lokalnych walorów przyrodniczych, pogłębienie więzi z regionem, promocję gminy Wielgomłyny. 

3. Popularyzację fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej oraz aktywnej i kreatywnej 

formy spędzania czasu wolnego. 

4. Umożliwienie mieszkańcom gminy Wielgomłyny zaprezentowania najciekawszych zdjęć ze swoim tatą. 

5. Promowanie aktywności twórczej mieszkańców gminy Wielgomłyny. 

6. Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i aktywności wśród uczestników konkursu. 

7. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej. 
 

III. Przedmiot konkursu 
Przedmiotem konkursu są fotografie na najciekawsze zdjęcie ze swoim tatą (opiekunem prawnym,) wpisujące się w 

temat „Mój Tata i Ja”. Fotografia zgłoszona do konkursu ma być artystyczną wypowiedzią uczestnika na temat konkursu. 

Fotografia może być wykonana przez osobę trzecią. Uczestnik konkursu powinien sam  zaaranżować miejsce, formę, 

przestrzeń w jakiej zdjęcie ma być wykonane. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs prowadzony jest na terenie gminy Wielgomłyny. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy 

gminy Wielgomłyny (zwany dalej „uczestnikiem”).  

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną – na adres kultura@wielgomlyny.pl wiadomości: 

a) o temacie e-maila: „Mój Tata i Ja” – imię i nazwisko uczestnika konkursu; 

b) o treści e-maila:  

 imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

 wiek uczestnika konkursu, 

 numer telefonu kontaktowego, 

 imię i nazwisko autora fotografii; 

c) z jedną fotografią w załączniku; 

d) w załącznikach powinny znaleźć się skany podpisanych (w przypadku osób niepełnoletnich przez 

rodzica/opiekuna) oświadczeń oraz zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach zał. nr 

1,2 i 3 do regulaminu) 

e) Podpisane dokumenty można również dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Wielgomłynach, najpóźniej do 19.06.2020r.  
3. Fotografie mogą zostać wykonane samodzielnie lub przez osobę trzecią. (Zał. nr 3)  
4. Praca nadesłana na konkurs nie może być wcześniej publikowana i przedstawiana na innych konkursach.  
5. Dopuszcza się podstawową obróbkę graficzną, Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających  
na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.  
6. Fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Jeżeli na 

fotografii konkursowej znajduje się możliwy do zidentyfikowania wizerunek osoby, uczestnik, przesyłając fotografię, 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie jej wizerunku.  
7. Po ogłoszeniu wyników prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielgomłyny oraz na 
profilu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na Facebooku. Uczestnicy wyrażają zgodę na ewentualną publikację 
reprodukcji ich prac także w prasie lokalnej i innych publikacjach. 

 

V. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH  
1. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 03 czerwca 2020 r. 

2. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 14 czerwca 2020 r. 
3. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub nadesłane  po upływie 
terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

 

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD  
1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Wielgomłynach.  
2. Komisja oceni zgodność prac z tematyką i celami konkursu, oryginalne ujęcie tematu, kreatywność, estetykę, efekt 
wizualny i techniczną poprawność wykonania.  
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3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla zwycięzców, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca. Przewidziane 
są również wyróżnienia oraz dyplomy za udział dla wszystkich uczestników konkursu. Wyniki głosowania Komisji 
Konkursowej ukażą się do 26.06.2020r. 

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE:  
1. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach, tel. 

44 680 17 75,  722 023 132.  
2. Regulamin  konkursu  oraz  jego  wyniki  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie 

Internetowej Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz na stronie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  

w Wielgomłynach na Facebooku- profilu GOKiS w Wielgomłynach.  
3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród i dyplomów 

w terminie późniejszym.  
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej 
dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. Autor fotografii przyjmuje na siebie 

wszelkie roszczenia związane z nadesłaną fotografią, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorom 
konkursu. 

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu 

oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie. 

7. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

VIII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

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

przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach 

ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny reprezentowany przez Dyrektora. 

2. W sprawach związanych z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych przez e-mail: iod@wielgomlyny.pl, numer tel.: 44 787 10 87 lub pisemnie  

na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1. 

3. Celem przetwarzania danych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach,  

jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnieniem pracowników, zawieraniem umów, 

celami statutowymi (m. in. organizacja wycieczek, wypoczynku, imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.) 

zgodnie z art. 6 ust. 1. 

4. Zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO przetwarzanie danych osobowych dziecka, które nie ukończyło 16 lat,  

jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską 

lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz konsekwencją braku zgody będzie 

odmowa udziału w formach działalności, które wymagają podania powyższych danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wymienionego  

w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

 

mailto:iod@wielgomlyny.pl

