
 

 

REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "Kurpie Białe moja mała ojczyzna" 

  

PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego "Kurpie Białe moja mała ojczyzna" zwanego dalej 

„Konkursem” jest Stowarzyszenie Kulturalne Wspólna Przyszłość. 

2. Cele Konkursu:  

a. Pogłębienie wiedzy na temat  walorów regionalno- przyrodniczych powiatu 

wyszkowskiego, 

b. Wzbudzenie zainteresowania architekturą i tradycją Kurpi Białych, 

c. Poszukiwanie charakterystycznych cech przyrody Kurpi Białych, 

d. Zebranie dokumentacji  fotograficznej. 

3. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na terenie powiatu wyszkowskiego doty-

czące architektury, tradycji  i przyrody  Kurpi Białych. 

4.  Konkurs ma charakter otwarty . Jego uczestnikiem może być każdy bez ograniczeń 

wiekowych, zarówno amator jak i profesjonalista. Udział w konkursie nie jest ograni-

czony obywatelstwem ani miejscem zamieszkania.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia. 

6. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Dopuszcza 

się minimalną obróbkę cyfrową, w celu podkreślenia wyjątkowych cech fotografowanego 

obiektu. 

7. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Powiatu Wyszkowskiego w czasie trwania konkursu, 

tj. od  15.07.2022 do 31.08.2022r. 

8. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpg. Minimalny rozmiar zdjęcia powinien wynosić 

1795x2480. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 

9. Zgłaszający swoje prace, muszą opisać plik według wzoru:  Imię.Nazwisko.Miejscowość  w 

której było wykonane zdjęcie. Jeżeli kilka zdjęć wykonano w jednej miejscowości należy rów-

nież podać nr kolejny fotografii np. Jan.Kowalski.Trzcianka.1 

10. Zgłaszający pracę zobowiązany jest wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA (Załącznik 1) 

11. Zdjęcia konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE e-mailowo na adres  

infoleszczydol@gmail.com  w tytule wiadomości podając nazwę „Konkurs Fotograficzny” 

12. Prace niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie będą oceniane. 

13. Organizator powołuje Jury konkursu, zwane dalej „jury”, które dokonuje oceny prac i 

wyłonienia zwycięzców. 

14. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników kon-

kursu. 

15. Prawidłowość przebiegu będzie nadzorowana przez komisję, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Organizatora. 
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16. Trzy zwycięskie prace konkursowe, zostaną  nagrodzone bonami  podarunkowymi  do 

wykorzystania w sklepie z artykułami AGD/ RTV. 

a. pierwsze miejsce zostanie nagrodzone talonem o wartości  300zł 

b. drugie miejsce zostanie nagrodzone talonem o wartości  200zł 

c. trzecie miejsce zostanie nagrodzone talonem o wartości  100zł 

17. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź mailowo, a wręczenie nagród nastąpi w 

wyznaczonym miejscu do dnia 30.09.2022 r. 

18. Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych w celach:  

a. Organizacji działań konkursowych 
b. Publikacji wyników konkursu 
c. Zrealizowania czynności związanych z odebraniem nagrody 

19. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne WSPÓLNA 
PRZYSZŁOŚĆ, ul. Szkolna 26, 07-202 Leszczydół Nowiny, adres e-mail; 
infoleszczydol@gmail.com  Dane zbierane są w celu przeprowadzenia działań związa-
nych z konkursem fotograficznym.  

20. Podanie danych jest wymogiem umownym Regulaminu konkursowego. Nie podanie da-
nych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą 
przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań 
związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane 
odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą 
również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

21. W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:  
a. anulowania wydanej zgody 
b.  dostępu do danych, uzyskania kopii, 
c. do sprostowania danych, 
d. do ograniczenia przetwarzania danych 

22. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo 
kontaktować mailowo pod adresem: infoleszczydol@gmail.com 

23. Nadesłanie prac do konkursu fotograficznego oznacza akceptację warunków niniejszego 
regulaminu.  

 
 

Organizator 
Stowarzyszenie Kulturalne WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ 
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Załącznik 1  
 

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego  

„Kurpie Białe – moja mała ojczyzna” 

Dane uczestnika konkursu 

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

2. Adres…………………………………………………………………………………... 

3. Numer telefonu………………………………………………………………………... 

4. Adres e-mail…………………………………………………………………………… 

 

Tytuł fotografii i opis zdjęcia (gdzie zostało zrobione) 

 

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

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

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

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Kurpie Białe– moja mała Ojczyzna” organizowanego przez Stowarzyszenie WSPÓLNA 
PRZYSZŁOŚĆ 
b) Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do prezentowanego zdjęcia wraz z 
uzyskaniem zgody na publikację od osób, znajdujących się na zdjęciu. 
c) Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na 
prezentację fotografii na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl, a także na 
nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i na 
wystawie pokonkursowej Organizatora. 
d) Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swoich danych 
dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu na warunkach określonych w ustawie 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1781). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu 
jest w rozumieniu tej samej ustawy Organizator. 
 
 



……………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data,  podpis) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez 
organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych 
fotografii. 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

(miejscowość, data, podpis)  

 

 

Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

(wypełnić w przypadku uczestników niepełnoletnich) 

 

Ja, niżej podpisana /y ………………………………………………… jako przedstawiciel ustawowy nieletniego 

…………………………………………………..................     wyrażam zgodę na jego udział w konkursie fotogra-

ficznym „Kurpie Białe – moja mała Ojczyzna” na zasadach określonych w Regulaminie konkursu. 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis) 

 

 


