
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Lokalne piękno” 

III Edycja 18.06.2021 – 28.08.2021 

 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Lokalne piękno” jest Urząd Miejski w Kuźni 

Raciborskiej przy współorganizacji Zarządu Osiedla „Stara Kuźnia” w Kuźni Raciborskiej 

zwanymi dalej „Organizatorami”.    

2. Konkurs rozpoczyna się 18.06.2021 r. i trwa do 28.08.2021 r., a jego rozstrzygnięcie 

nastąpi 10.09.2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin 

określony w pkt. 2, o czym poinformuje uczestników konkursu za pośrednictwem strony 

internetowej www.facebook.com/osiedlestarakuznia. 

4. Fotografie wykonane przez uczestników mają być wykonane wyłącznie na obszarze Gminy 

Kuźnia Raciborska. 

 

II. UCZESTNICY 

1. Konkurs skierowany jest do amatorów i pasjonatów fotografii - nie mogą brać w nim 

udziału profesjonaliści, artyści fotograficy i osoby wykonujące fotografie w celach 

zarobkowych.  

Zdjęcia bez użycia drona, tzw. autorskie zdjęcia z ręki, wykonane w okresie trwania 

konkursu fotograficznego „ Lokalne piękno” 18.06.2021 r. – 28.08.2021 r. 

2. W konkursie mogą wziąć udział również osoby niepełnoletnie. W takim przypadku 

wymagana jest zgoda na uczestnictwo w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów osoby 

niepełnoletniej (zgłoszenie dziecka, czyli przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi 

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych ). Zgłoszenia są wysyłane tylko mailem na adres 

osiedlestarakuznia@gmail.com  

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

4. Do konkursu dopuszcza się jedynie zgłoszenia autorskie. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury. 

 

III. CELE KONKURSU: 

1. Promocja Gminy Kuźnia Raciborska poprzez ukazanie jej wyjątkowych miejsc. 

2. Kategoria: Graj w zielone - tereny zielone Gminy Kuźnia Raciborska.  

http://www.facebook.com/osiedlestarakuznia
mailto:osiedlestarakuznia@gmail.com


    

3. Rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców gminy zainteresowania kulturą, 

przyrodą, historią i tradycją gminy. 

4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników oraz ukazanie umiejętności postrzegania 

w ciekawy sposób krajobrazu gminy. 

5. Szukanie lokalnych talentów w dziedzinie fotografii amatorskiej. 

6. Promowanie uczestników konkursu na stronie internetowej 

www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w internecie. 

 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana przez jednego autora jedna praca 

fotograficzna.  

2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – skan lub fotografia dokumentu) 

oraz fotografię konkursową na e-mail osiedlestarakuznia@gmail.com, do dnia 28.08.2021 r. 

Prace konkursowe (zdjęcia) prosimy opisać w zał. nr 1.  

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie tylko 1 fotografii konkursowej. 

4. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego 

oświadcza, iż: 

a) praca przekazane na konkurs fotograficzny „Lokalne piękno” jest jego autorstwa, co 

oznacza, że przy jej tworzeniu nie korzystał z pomocy innych osób, a w szczególności nie 

zlecał innym osobom wykonywania fotografii oraz posiada do nich pełne prawa, a także 

zgody osób widocznych na zdjęciach, na publikację ich wizerunku, 

b) wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć jego autorstwa zgłoszonych do konkursu 

fotograficznego „Lokalne piękno” na stronie internetowej 

www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w internecie, na potrzeby realizacji i promocji 

tego konkursu. W przypadku nagrodzenia pracy konkursowej danego autora zgoda obejmuje 

przeniesienie wszelkich praw autorskich bezpłatnie i bezterminowo na wszystkich polach 

eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności: 

- wykorzystywanie zdjęć we wszelkiej działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej 

prowadzonej przez Organizatora i podmioty przez niego wskazane; 



- zwielokrotnianie, zapisywanie na nośnikach elektronicznych, rozpowszechnianie i 

przetwarzanie technikami drukarskimi, informatycznymi, wizualnymi, cyfrowymi i 

multimedialnymi; 

- wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie zdjęć w Internecie, rozpowszechnianie 

we wszelkich sieciach, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, w każdym czasie, 

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w niniejszym konkursie. 

6. Organizator ma prawo unieważnić konkurs bez podawania przyczyny. 

 

V. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska. 

2. Technika wykonania fotografii z tzw. „ręki” bez użycia drona. 

Konkurs skierowany jest do amatorów i pasjonatów fotografii - nie mogą brać w nim 

udziału profesjonaliści, artyści fotograficy i osoby wykonujące fotografie w celach 

zarobkowych.  

3. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

5. W przypadku wyboru pracy danego autora do publikacji na stronie 

www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w internecie Organizator zastrzega sobie 

prawo do kadrowania zdjęć, zgodnie z wymogami warunkującymi wspomnianą publikację, 

bez zgody autora zdjęć. 

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych, które zostaną wybrane przez Jury konkursu, a 

następnie opublikowane na stronie www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w 

internecie. 

 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

Do kryteriów oceny prac konkursowych należą: 

a) zgodność pracy z tematem, 

b) oryginalność, 

c) kreatywność, 

d) walory artystyczne prac. 



 

VII. WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC  

1. Oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu fotografii dokona Jury składająca się z osób 

zaproszonych przez Organizatora.  

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Jury. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień 

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

3. Jury jest całkowicie niezależne i niezawisłe.  

4. Jury przewodniczy jeden z członków wybrany z jego grona przez resztę kapituły. 

5. W przypadku, gdy członek Jury nie może wziąć udziału w posiedzeniu, przewodniczący 

ma prawo (po poinformowaniu Organizatora) do wskazania jego zastępcy, który przejmuje 

prawo głosu członka Jury, lub zmniejszenia składu Jury o osobę nie mogącą wziąć udziału w 

posiedzeniu. 

6. Spośród wszystkich zakwalifikowanych fotografii zgłoszonych do konkursu Jury podczas 

obrad wybierze najlepsze prace konkursowe.  

8. Jury nagrodzi trzy najlepsze prace uczestników konkursu: 

a) nagrodami rzeczowymi: rower, tablet, smartwatch. 

b) publikacją  na stronie internetowej www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w 

internecie,  

9. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie nagrodzona przez Jury po otrzymaniu 

informacji o wygranej zobowiązany jest do zachowania poufności do momentu oficjalnego 

przedstawienia wyników tj. do finałowego spotkania i odebrania nagród oraz upublicznienia 

werdyktu na stronie internetowej www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w 

internecie. Jury obowiązuje ta sama zasada zachowania poufności. 

10. Werdykt Jury zostanie zapisany w formie protokołu z posiedzenia konkursowego oraz 

ogłoszony podczas spotkania finałowego laureatów i na stronie internetowej 

www.facebook.com/osiedlestarakuznia, a także w internecie we wrześniu 2021 roku. 

11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

12. Przesyłając zgłoszenie na e-mail osiedlestarakuznia@gmail.com uczestnik potwierdza, że 

wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

 



VIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł 

Macha, dane kontaktowe:  ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska; 

2. - Inspektorem danych osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kontakt: iod@drmendyk.pl 

tel.507-054-139. 

3. Podstawę przetwarzania danych w konkursie stanowi wyrażenie zgody (złożenie 

formularza zgłoszeniowego). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji konkursu fotograficznego „Lokalne piękno”,  

b) zdjęcia konkursowe będą wykorzystywane na wielu polach eksploatacji, 

udostępnione szerokiej publiczności (poprzez portal społecznościowy Facebook, stronę 

internetową Urzędu Miasta, lokalnej prasie itp.). 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania konkursu, a po jego 

zakończeniu przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do 

archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej; 

6. Uczestnik  posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

cofnięciem; 

7.Uczestnik  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. podanie przeze niego danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia 

pracy, bowiem w regulaminie nie przewiduje się zgłoszeń anonimowych. 

 


