
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
PN. „POCZTÓWKA Z RÓŻANA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Konkurs  jest  organizowany  pod  nazwą  „POCZTÓWKA  Z  RÓŻANA”   i  jest  zwany  dalej:
„Konkursem".
2.  Organizatorami  konkursu  są:  grupa  młodzieży  realizująca  projekt  pn.  „RÓŻAN  oczami
MŁODYCH - selfie z mojego miasta” w ramach programu „Równać Szanse 2018” oraz Gminny
Ośrodek  Upowszechniania  Kultury  w  Różanie.  Nagrody  sfinansowane  zostawały  ze  środków
Polsko  Amerykańskiej  Fundacji  Wolności  administrowanych  przez  Polską  Fundację  Dzieci  i
Młodzieży. 

II. CELE KONKURSU
1. Celem konkursu jest:
a) promocja gminy Różan,
b)  rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży oraz ukazywania różnorodności piękna gminy
Różan,
c)  rozwijanie  u  dzieci  i  młodzieży  umiejętności  obserwacji  otoczenia  i  jej  dokumentowania,
d) propagowanie wśród ludzi młodych, sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego
wyrazu oraz znajdowanie i zachęcanie do odkrywania nowych miejsc w gminie Różan, a przez to
umacnianie tożsamości i poczucia więzi z obszarem zamieszkania.

III. HARMONOGRAM KONKURSU:

1.  Konkurs  zostaje  ogłoszony  z  dniem  ukazania  się  regulaminu  na  stronie  internetowej
www.gouk.pl
2.  Zgłoszenia  należy  przesyłać  drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  marzena@gouk.pl
3. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Pocztówka z Różana”,
imię i nazwisko zgłaszającego oraz kategorię wiekową.  
4. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać do 20.07.2019 r. do godziny 16:00. Prace nadesłane po
terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują Komisję 
Konkursową wybraną spośród członków grupy projektowej realizującej projekt pn. „RÓŻAN 
oczami MŁODYCH - selfie z mojego miasta”.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
7. Wręczenie nagród nastąpi podczas finału projektu na Festiwalu Kolorów w dniu 21.07.2019 r. na
placu integracyjnym w Załuziu w godzinach 16.00-20.00.
8. Organizatorzy przewidują za 3 pierwsze miejsca nagrody rzeczowe. 
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas Festiwalu Kolorów w dniu 21.07.2019 r.
W przypadku nieobecności Komisja Konkursowa podaje do publicznej wiadomości jako zwycięzcę
kolejną osobę wybraną w obradach Komisji konkursowej.

IV. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 
I kategoria wiekowa - 7-11 lat.
II kategoria wiekowa - 12-17 lat.



V. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Chęć uczestnictwa w Konkursie zgłasza się poprzez przesłanie zdjęcia konkursowego na adres
email: marzena@gouk.pl
2. Każdy uczestnik konkursu może przysłać tylko jedno zdjęcie w formacie jpg.
3. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 fotografię ciekawego, intrygującego, niezwykłego miejsca,
obiektu lub przyrody. Fotografia powinna być wykonana na terenie gminy Różan. 
4.  Do  konkursu  można  zgłaszać  jedynie  zdjęcie  nigdzie  dotąd  niepublikowane  
i nienagradzane, którego autorem jest osoba zgłaszająca. Fotografia, aby mogła być przyjęta do
Konkursu musi być pracą własną. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, iż posiada
pełnię praw do wykorzystania fotografii. 
5.  Niedopuszczalna jest obróbka graficzna fotografii. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac nie spełniających 
wyżej wymienionych wymogów. 
7. Zdjęcia będą oceniane pod względem kreatywności i oryginalności, a także techniki wykonania. 
8.  Fotografie  nie  mogą  naruszać  jakichkolwiek  praw  osób  trzecich,  w  szczególności  praw
autorskich  ani  dóbr  osobistych.  Naruszenie  przez  Uczestnika  powyższych  postanowień  będzie
traktowane  jako  istotne  naruszenie  Regulaminu,  skutkujące  natychmiastowym  wykluczeniemz
udziału w Konkursie. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych
wyżej wymogów. 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest 
organizator konkursu Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie (dalej jako 
„Administrator”). 
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest 
dobrowolne i każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
3. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię 
i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 
4. Administrator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych 
o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u 
Administratora: biuro@gouk.pl 
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na 
podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu. 
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej
w rozumieniu. 
7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
8. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej 
realizacji Konkursu. 
9. W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował 



zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu
oraz  wyrażeniem zgody  na  publikowanie  danych  osobowych.  Osoby  nagrodzone  w  Konkursie
udzielają  Organizatorowi  prawa  w  zakresie  utrwalania,  zwielokrotniania  określoną  techniką,
wprowadzania  do  obrotu,  wprowadzania  do  pamięci  komputera,  publicznego  wykonania  albo
publicznego  odtwarzania,  wystawiania,  wyświetlania  i  prezentowania  w  Internecie  zdjęcia
konkursowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział
w Konkursie.  
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany Regulaminu  w dowolnym momencie  trwania
konkursu.  Wszelkie  wątpliwości  dotyczące  zasad  konkursu,  postanowień  jego  regulaminu  i
interpretacji rozstrzyga Organizator. 
3.  We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  decyzję  podejmuje
Organizator. 
4. Wszelkie informacje nt. niniejszego konkursu można uzyskać u koordynatora projektu ”RÓŻAN
oczami MŁODYCH - selfie z mojego miasta” pani  Marzeny Cachel pod numerem telefonu 29
7669042. 


