
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

ECO na Euro Eco Festivalu  

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego 

„Euro Eco Festival w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2) Konkurs został zorganizowany przez Gminę Miasto Złotów. 

3) Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4) Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu, w imieniu Organizatorów, prowadzi 

podinspektorzy ds. promocji Maria Milancej i Hubert Nowak. 

5) Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie 

internetowej Organizatora – www.zlotow.pl oraz profilu społecznościowym: 

facebook.com/urzad.miejski.zlotow. 

§2 

Cel i tematyka konkursu 

1) Celem Konkursu jest promocja wydarzeń Euro Eco Festivalu 2019. 

2) Prace konkursowe, o których mowa w § 4, będą oceniane w kategorii „Eco na Euro 

Eco Festivalu” 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1) Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią 

profesjonalnie bądź amatorsko. 

2) W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Kapituły. 

3) Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4) Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 

i dostarczeniem prac konkursowych. 

§4 

Praca konkursowa 

1) Poprzez pracę konkursową rozumie się zdjęcie wykonane przez Uczestnika Konkursu 

podczas trzech dni (piątek, sobota, niedziela 28-30 czerwca 2019) trwania Euro Eco 

Festivalu. Musi być ono wykonane na ternie trwania festiwalu. 

2) Pracę konkursową należy dostarczyć w wersji cyfrowej. 
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3) Pracę konkursową należy nazwać w formacie „Imie_Nazwisko_Tytuł”. 

4) Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych 

metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie 

powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:  

• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp.;  

• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);  

5) Nie będą akceptowane prace:  

• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej;  

• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

6) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które naruszają prawo, 

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe 

oraz prac o niskiej jakości technicznej. 

§5 

Zgłoszenie prac konkursowych 

1) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić do 3 prac konkursowych, o których mowa 

w §4.. 

2) Nazwaną pracę konkursową wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem 

(o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu”) i załączeniem 

swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), należy 

przesłać na adres: foto@zlotow.pl. 

3) Uczestnik Konkursu w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia pracy konkursowej, 

o którym mowa w ust. 2, otrzyma potwierdzenie zakwalifikowania jej do Konkursu 

w wiadomości zwrotnej. 

4) Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych (plików cyfrowych). Własność egzemplarza pracy konkursowej 

przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą jej zgłoszenia do Konkursu. 

 

§6 

Terminarz i  rozstrzygnięcie konkursu 

1) Termin nadsyłania prac mija dnia 5 lipca 2019 r. o godz. 14.00 

2) Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3) Organizator powołuje Kapitułę Konkursu (Kapituła). 



4) Ocena prac przez Kapitułę oraz użytkowników platformy facebook nastąpi do dnia 12 

lipca 2019 r o godz. 12.00. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

Kapituła zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania 

miejsc ex equo. 

5) Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę następujące 

kryteria: 

a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem); 

b) estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia); 

c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu). 

6) Prace konkursowe będą podlegały dwojakiej ocenie: 

a) przez Kapitułę, która dokona wyboru 3 najlepszych prac, punktacja będzie 

przyznawana w następujący sposób: 1 miejsce – 10 punktów, 2 miejsce – 5 punktów, 

3 miejsce – 3 punkty. 

b) przez głosowanie na platformie facebook, przy czym głosujący musi być 

zarejestrowanym użytkownikiem, wówczas może oddać swój głos poprzez 

„polubienie”, przy czym, 10 punktów otrzyma ta praca konkursowa, która otrzyma 

najwięcej „polubieni”, druga  w kolejności otrzyma 5 punktów a 3 w kolejności 3 

punkty. 

7) Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora do dnia 19 lipca 

2019 r. 

8) Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Złotowie www.zlotow.pl oraz Facebooku. 

9) Organizator przewiduje nagrodzenie zwycięzcy nagrodą rzeczową. 

§7 

Ochrona Danych Osobowych 

1) Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88) informujemy, że administratorem danych osobowych 

udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Gmina Miasto Złotów 

z siedzibą przy al. Piasta 1, 77-400 Złotów. 

2) Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez Organizatorów 

Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Uczestnicy 

konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu 

uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 
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3) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na eksponowanie prac konkursowych, w tym 

poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub 

elektronicznej, zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem. 

4) 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. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu. 

6) Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia 
zakończenia konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: 

z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. 

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) Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych 

przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla 
prawidłowej realizacji Konkursu. 

10) W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania w rozumieniu RODO. 

§9 

Prawa autorskie 

1) Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w §5, oświadcza, 

że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych zdjęć, 

b) Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Urzędu Miejskiego 

w Złotowie  www.zlotow.pl, Facebooku oraz Instagramie, a także do wielokrotnej 

ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

c) Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na 

Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie 

materiałach promocyjnych. 

d) zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem 

w celach informacyjnych. 
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e) zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym 

w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej 

oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. 

f) Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na 

zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatorów 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, 

odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą 

domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako twórcy zdjęcia. 

g) w przypadku wystąpienia wobec Organizatorów przez osoby trzecie z roszczeniami 

z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych 

z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania 

związane z roszczeniami takich osób. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1) Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie jego 

zasady, określone niniejszym Regulaminem. 

2) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

oraz warunki prowadzenia Konkursu. 

3) W sytuacjach nieobjętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji 

Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

4) Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym 

czasie bez podania przyczyny. 

5) Wszelkie zmiany w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie 

internetowej, wskazanej w § 1 ust. 5. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu zmiany 

stają się wiążące,  

6) Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie 

w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu. 

7) Regulamin Konkursu dostępny jest  na stronie internetowej Organizatora, wskazanej 

w § 1 ust. 5. 


