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R E G U L A M I N 
 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Powiat Gryfiński w obiektywie” jest Powiat Gryfiński, z siedzibą 
przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 

2. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

3. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie. 

4. Nabór prac konkursowych trwa od dnia ogłoszenia konkursu do 31 sierpnia 2019 r. 
 

§ 2. 

CELE KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

a) wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających charakterystyczne 
miejsca w powiecie gryfińskim, o których mowa w § 3, oraz wykorzystanie ich w celach niekomercyjnej 
promocji Powiatu Gryfińskiego m.in. w folderach, widokówkach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz 
na stronach internetowych i mediach społecznościowych. 

b) zwiększenie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz promocja walorów 
krajobrazowych, historycznych i kulturowych powiatu gryfińskiego, 

c) propagowanie fotografowania w plenerze jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 
§ 3. 

TEMATYKA KONKURSU 

Tematem konkursu są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu gryfińskiego, związane z jego 
położeniem geograficznym, posiadanymi zasobami przyrodniczymi, historycznymi i kulturowymi tj. m.in.: 
rzeka Odra, parki krajobrazowe i inne miejsca cenne przyrodniczo, panoramy miast, przejścia graniczne, 
zabytki sakralne i świeckie, miejsca pamięci, w tym Rejon Pamięci Narodowej, budynki użyteczności 
publicznej, oraz obiekty lub miejsca atrakcyjne pod względem turystycznym itp.  

Zdjęcia mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika,  
z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu/miejsca. 
 

§ 4. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób lubiących fotografować (amatorsko 
lub profesjonalnie), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, z wyjątkiem osób, o których mowa  
w § 4 ust. 4. 
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3. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział 
dziecka w konkursie, zawarta na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury, a także pracownicy Organizatora. 

5. Do konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace: 
a) niezwiązane z tematyką konkursu,  
b) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszające prawo polskie lub 

prawa osób trzecich,  
c) noszące ślady fotomontażu lub manipulacji cyfrowej, na których będą znajdować się jakiekolwiek 

znaki, cyfry (np. daty), 
d) niespełniające parametrów określonych w § 5 ust. 4, nieostre lub niskiej jakości technicznej,  
e) przesłane poza terminem naboru, 
f) zgłoszone bez formularza lub na formularzach innych niż będące załącznikami do regulaminu.  

 
§ 5. 

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie, które nie były nagradzane w innych 
konkursach. 

2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres: 
konkurs@gryfino.powiat.pl wiadomości zatytułowanej „Konkurs fotograficzny 2019”, zawierającej 
fotografie konkursowe, zgodne z warunkami określonymi w § 5 ust. 4 oraz skan wypełnionego  
i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego: 

– załącznik nr 1 do regulaminu – dla uczestników pełnoletnich, 

– załącznik nr 2 do regulaminu – dla uczestników niepełnoletnich. 

3. Przyjęcie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie fotografii do konkursu zostanie potwierdzone przez 
Organizatora zwrotną wiadomością mailową. 

4. Parametry prac konkursowych: 
a) format pliku – JPG, TIFF, PSD, 
b) orientacja pozioma (4:3 lub 3:2), 
c) wielkość pliku – oryginalna, w maksymalnej jakości (bez kompresji), 
d) wymiar zdjęć: nie mniej niż 3000 pikseli na krótszym boku,  
e) technika zdjęcia: kolor, czarno-białe, sepia, 
f) nazwa pliku: imię i nazwisko autora oraz jednocyfrowy numer pracy (również w przypadku przesłania 

tylko jednej pracy) wg wzoru: imie_nazwisko_nr (bez użycia polskich znaków diaktrycznych). 
 

§ 6. 

JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Oceny zgłoszonych prac dokona Jury powołane przez Organizatora, zgodnie z § 6 ust. 3. 

2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele instytucji kultury z gmin powiatu gryfińskiego oraz przedstawiciele 
Organizatora. 

3. Organizator, w terminie do 31 sierpnia 2019 r., określi skład osobowy oraz szczegółowe zadania oraz 
zasady działania Jury.  

4. Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:  
a) zgodność prac z tematyką konkursu, 
b) jakość walorów estetycznych i artystycznych, 
c) kreatywność, oryginalność i wrażenie artystyczne. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
 

§ 7. 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2019 r. 

2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na podany w formularzu 
zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. 

3. Lista laureatów, zawierająca imię i nazwisko oraz miejscowość, zostanie podana do publicznej 
wiadomości m.in. na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego www.gryfino.powiat.pl, na portalu 



Strona 3 z 4 
 

społecznościowym www.facebook.com/Powiat-Gryfiński-ludzie-i-wydarzenia oraz w lokalnej prasie i na 
portalach informacyjnych. 

4. Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie 2019 r. podczas uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, po uprzednim zawiadomieniu laureatów o dokładnym terminie  
i miejscu uroczystości. 

 
§ 8. 

NAGRODY 

1. Dla autorów 12 najlepszych prac przewidziane są równorzędne nagrody finansowe po 300,00 zł. 
2. Jury może przyznać także wyróżnienia, a autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody w postaci 

zestawów upominków – gadżetów Powiatu Gryfińskiego. 
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie 

Organizatora i/lub jego jednostek organizacyjnych. 
 

§ 9. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie prac konkursowych, oświadcza, że: 
1) przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, prace nie 

naruszają praw osób trzecich, 

2) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób uwiecznionych na zdjęciach oraz posiada 
zgodę tych osób na wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i wykorzystywanie przez 
Organizatora (bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) w ramach prowadzonych działań  
o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach, publicznych prezentacjach 
oraz w Internecie, 

3) osoby uwiecznione na zdjęciach nie będą dochodzić od Organizatora honorarium za 
rozpowszechnianie ich wizerunku na stronach internetowych oraz w innych publicznych prezentacjach 
prac konkursowych, 

4) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii,  
w tym brak praw i zgód wymienionych powyżej,  

5) upoważnia Organizatora do nieodpłatnego korzystania z prac konkursowych (w sposób 
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach 
promocyjnych oraz udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie  
z poszanowaniem autorskich praw osobistych na następujących polach eksploatacji:  
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne 
od standardu, systemu lub formatu; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie; 
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich używania 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki 
multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających 
podobnie; 

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu 
na nośnikach obrazu; 

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, public 
relations; 

g) inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwalanie; 
h) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania 

zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane 
z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich 
opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 

i) rozpowszechnianie w inny sposób, eksponowanie podczas wystaw organizowanych przez 
Organizatora lub jego jednostki organizacyjne, zamieszczanie na stronach internetowych oraz w 
wydawanych przez Organizatora publikacjach promujących Powiat Gryfiński, wyświetlanie w formie 
slajdów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
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§ 10. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnik dokonując zgłoszenia do konkursu akceptuje wszystkie zasady określone niniejszym 
regulaminem. 

2. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 
przeprowadzenia konkursu. W sytuacjach nie uregulowanych regulaminem decyzję podejmuje 
Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, a także 
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania konkursu 
nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Organizatora. 

4. Zgłoszone do konkursu prace pozostają w zbiorach Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

5. Nagrodzone i wyróżnione fotografie, w przypadku wykorzystania ich do celów promocyjnych Powiatu, 
każdorazowo zostaną oznaczone imieniem i nazwiskiem autora. 

6. Na potrzeby przeprowadzenia konkursu i jego promocji, uczestnik konkursu wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku na fotografiach, w Internecie oraz przekazach telewizyjnych lub 
multimedialnych. 

7. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 91 404 50 00 w. 223 lub mailowo 
wysyłając zapytanie na adres: monika.baczynska@gryfino.powiat.pl, sylwia.sowinska@gryfino.powiat.pl 

 
 
 
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 „RODO”) 
informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu fotograficznego pn. „Powiat Gryfiński  

w obiektywie” jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@gryfino.powiat.pl, telefonicznie (tel. 91 404 50 00 w. 215) lub listownie na 
adres siedziby administratora. 

3. Dane osobowe uczestników ww. konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
wyłącznie w celu organizacji i realizacji konkursu. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane 

innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: 
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej  

z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

6. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres 
niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym 
czasie w zakresie wymaganym przez  przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych uczestnikowi konkursu przysługuje 
prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), 
b) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),  
c) żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),  
e) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),  
f) wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 
9. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym również profilowaniu. 
 


