
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Niezwykłe miejsca”

PATRONAT: 

 Wójt Gminy Zgierz Wioleta Głowacka

ORGANIZATOR: 

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik, Ustronia i Zgierza–

Kontrewers „LINDA” 

 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

TEMAT:

 „Niezwykłe miejsca”

Do  udziału  w  konkursie  fotograficznym  „Niezwykłe  miejsca"  zapraszamy  stałych  i

okresowych mieszkańców Jedlicz,  Grotnik,  Ustronia  i  Zgierza–Kontrewers  oraz  wszystkich

sympatyków naszego regionu.

Cele konkursu:

 Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań zamieszkiwaną okolicą.

 Uwrażliwienie na piękno otoczenia 

 Propagowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych naszego otoczenia.

 Poszukiwanie własnych form i środków wyrazu artystycznego.

 Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

 Popularyzowanie rejonu Jedlicz, Grotnik, Ustronia i Zgierza – Kontrewers.

Tematyka konkursu:

Fotografia  musi  przedstawiać  miejsce,  które  w  szczególny  sposób  oddziałuje  na

fotografującego i  sprawia,  że staje się  ono pod jakimś względem niezwykłe.  Warunkiem

koniecznym jest, aby zdjęcie było wykonane w rejonie obejmującym: Grotniki, Jedlicze A,

Jedlicze B, Ustronie i Zgierz-Kontrewers. Miejsce uwiecznione na zdjęciu nie musi znajdować

się dokładnie w obrębie administracyjnym tych miejscowości – wystarczy,  by znajdowało się

w pobliżu.
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Termin składania (nadsyłania) prac: 

do 30 września 2020 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

31 października 2020 roku.

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu i terminie wręczenia

nagród.

Warunki konkursu:

1. Autor  może  nadesłać   maksymalnie  3  zdjęcia  cyfrowe  w  formacie  JPG  o

rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix i nie większej niż 20 MPix.

2. Zdjęcia  należy  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:

kontakt@stowarzyszenielinda.pl.  W  tytule  e-maila  należy  napisać  –  "Konkurs

fotograficzny 2020"

3. Każde zdjęcie (plik) musi mieć nadaną nazwę w formacie:

KodAutora_TytułZdjęcia, gdzie:

KodAutora – pięć dowolnych znaków identyfikujących autora,

TytułZdjęcia – dowolny ciąg znaków będący tytułem zdjęcia.

Przykład.

Autor Jan Kowalski wykonał zdjęcie zatytułowane „Dziki las". Nadał sobie kod Jan20, zatem

nazwa zdjęcia będzie następująca: Jan20_Dziki las.jpg.

4. Do e-maila należy dołączyć następujące załączniki (UWAGA. Załączniki należy

wydrukować, podpisać i dołączyć w formie skanu/fotografii):

 metrykę zawierającą: imię i nazwisko, tytuł pracy, informację o miejscu wykonania

zdjęcia  i  bardzo  krótki  opis,  co  ono  przedstawia,  dane  do  kontaktu  –  nr

telefonu/adres e-mail, klauzulę RODO (załącznik nr 1)

 oświadczenie o prawach autorskich (załącznik nr 2).

5. Potwierdzeniem  przyjęcia  pracy  jest  otrzymanie  przez  zgłaszającego

zwrotnego  e-maila  od  organizatorów  konkursu.  W  przypadku  nie  otrzymania

potwierdzenia  w  ciągu  7  dni  należy  skontaktować  się  z  organizatorem,  celem

ustalenia  przyczyny  (możliwe  działanie  filtrów  antyspamowych).  W  przypadku

odrzucenia  pracy  z  przyczyn  wynikających  z  regulaminu,  zgłaszający  otrzyma

stosowną informację.

Nagrody:

 I, II i III nagroda zostanie przyznana przez komisję konkursową, przy czym komisja

zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

 Nagrodę publiczności otrzyma zdjęcie, które uzyska największą liczbę polubień na

stronie facebookowej Stowarzyszenia Linda 
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Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Koszty wykonania i  dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

Prace oceniane  będą przez  komisję  powołaną przez  organizatora.  Skład komisji  zostanie

podany do ogólnej wiadomość na stronie internetowej stowarzyszenia „LINDA”.

Po  dniu  zakończenia  przyjmowania  prac,  zostaną  one  opublikowane  na  stronie

Stowarzyszenia  Linda  http://stowarzyszenielinda.pl/ oraz  na  stronie  facebookowej,  gdzie

będą zbierane głosy publiczności w postaci polubień.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione

przechodzą  na  własność  organizatora.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnej

ekspozycji wszystkich prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.

Prace  nie  spełniające  wymagań  regulaminowych  nie  będą  oceniane.  Złożenie  prac  jest

równoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

METRYKA PRACY KONKURSOWEJ

1. Imię i nazwisko…………………………………………………….…………………………………………….

2. Tytuł pracy: ……………………………………………………….………………………………………………

3. Miejsce wykonania pracy (zdjęcia): ………………………………………………………………………

.............................................................................................................................

4. Co przedstawia: ………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail) ………..………………………………………….….

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

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja …………………………………………………………….........................................................................

zam. ……………….……………………………….....................................................................................

zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  a  ogólnego  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 
wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych
pozostającego / pozostającej pod moją prawną opieką

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

zam. ………………………………………………………………..………………………………………………

Zgoda dotyczy danych określonych w regulaminie konkursu fotograficznego „Niezwykłe miejsca”:

……………….., dnia ………………………….. ………………………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) 
informuję, że:

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,
Ustronia i Zgierza-Kontrewers „LINDA”..

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu „LINDA” jest Paweł Pietkowski. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych: tel. 662 144 391, e-mail: pawel.piet@wp.pl 

3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewaluacji przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie
„LINDA”, w ramach konkursu fotograficznego „Niezwykłe miejsca”.

4. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.

5. Pani  /Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  „LINDA”.  95-073  Jedlicze  B,  ul.
Podleśna 67

6. Posiada  Pani  /Pan  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych.

7. Ma Pani  /Pan prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony  Danych Osobowych
(UODO) na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PT. „Niezwykłe miejsca”

Niniejszym oświadczam, że:

1. zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie

jego warunki;

2. jestem autorem złożonych prac  (zdjęć)  i  posiadam do nich nieograniczone prawa

autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich;

3. złożone prace (zdjęcia) nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach;

4. uzyskałem/łam  zgodę  osób,  których  wizerunki  utrwalono  na  zdjęciach,  na  ich

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz

w innych celach promocyjno – reklamowych Stowarzyszenia „LINDA”.

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

miejscowość, data czytelny podpis

(w imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje opiekun prawny)
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