
 

 

Regulamin 

Konkursu fotograficznego „POGRANICZE NATURALNIE!” 

 

§1.  Postanowienia ogólne 

1. Regulamin  określa warunki , na jakich przeprowadzany jest Konkurs.  

2. Konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla 

wszystkich zainteresowanych zwanych dalej Uczestnikami. 

3.  Uczestnikami  konkursu  mogą być osoby pełnoletnie  oraz niepełnoletnie 

za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.   

4. Organizatorem Konkursu jest Gmina Ujsoły  z siedzibą w Ujsołach ul. 

Gminna 1 , 34-371 Ujsoły. 

5. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Jestem z pogranicza” 

realizowanego  w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-

2020.  

6. Celem Konkursu jest promocja dziedzictwa przyrodniczego pogranicza 

polsko- słowackiego. 

7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a)Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu  

b)Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej 

fotografię albo fotografie wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem 

c) Fotografii lub Fotografiach – należy przez to rozumieć  będącą lub 

będące  fotografię albo fotografie stanowiące część Zgłoszenia 

d) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w 

Konkursie nagrodę, wyróżnienie albo nagrodę specjalną. 

       7.   Uczestnik albo jego przedstawiciel ustawowy wysyłając Zgłoszenie na 

warunkach określonych    w Regulaminie  potwierdza, że zapoznał się z treścią 

Regulaminu i akceptuje go.  

 

§2.   Terminy 

1. Termin na składanie zgłoszeń upływa w dniu 15 października 2019 roku.  

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Fotografii oraz Zgłoszenia na 

adres poczty elektronicznej Organizatora. 

3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2019 roku. 



5. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora , 

dodatkowo laureaci zostaną powiadomieni  drogą elektroniczną na adres 

poczty wskazany w Zgłoszeniu.  

§3. Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie  jest dobrowolny i bezpłatny.  

2. Nie dopuszcza się w Konkursie Zgłoszeń zbiorowych. 

3. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach: 

 

1) Kategoria I „Blisko natury” – Makrofotografia 

2) Kategoria II „Krajobrazy pogranicza„ 

3) Kategoria III „Przyroda ożywiona i nieożywiona” 

 

4. Ta sama fotografia może zostać zgłoszona do Konkursu tylko w jednej 

kategorii. 

5. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie nie 

biorą udziału w Konkursie.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia  zgłoszeń obejmujących 

Fotografie , które naruszają  obowiązujące przepisy, zasady dobrych 

obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich, w tym takie , które prezentują 

wizerunek osób. 

7. Uczestnicy  ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 

dostarczeniem Fotografii. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków 

Konkursu: 

a) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się oraz akceptacji 

Regulaminu. 

b) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb Konkursu 

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak gdy Uczestnik 

odmówi podania danych  lub odmówi zgody na przetwarzanie 

Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie 

d) Uczestnik  jest autorem zgłaszanych Fotografii. 

e) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii w celach 

związanych z organizacja Konkursu oraz wystawy pokonkursowej. 

f) Uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych Fotografii na 

stronach internetowych oraz profilach społecznościowych  Organizatora 

w celu promocji projektu  oraz wyraża zgodę na wykorzystanie 

zgłoszonych fotografii w celu przygotowania wystawy fotograficznej . 

 

§4. Wymagania dotyczące Fotografii  

1. Fotografie mogą być wykonane w technice analogowej albo cyfrowej. 

2. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o minimalnej kompresji . 

Krótszy bok fotografii nie może mieć mniej niż 2000 pikseli 

3. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane  ani zgłaszane w innych 

konkursach. 



4. Zabrania się stosowania fotomontażu polegającego na łączeniu elementów 

fotografii pochodzących z różnych plików. 

5. Zabrania się zwiększania oryginalnej rozdzielczości Fotografii. 

6. Nazwa pliku zawierającego Fotografię musi zawierać oznaczenie 

pozwalające przypisanie do opisu Fotografii. 

§5. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Organizatorowi kompletnego 

Zgłoszenia. 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 Fotografie w każdej kategorii czyli 

łącznie 9 Fotografii. 

3. Zgłoszenia oraz Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na 

adres:konkursfoto@ujsoly.com.pl W tytule wpisując Konkurs 

” POGRANICZE NATURALNIE!” 

4. Dla każdej fotografii należy  należy oddzielnie wskazać tytuł i miejsce 

wykonania, kategorię do której zostaje zgłoszona oraz opis Fotografii. 

Wskazanie danych następuje w Formularzu. 

 

§6. Komisja konkursowa oraz sposób oceny 

 

1. Organizator powołuje 3 osobową Komisje Konkursową. Zadaniem Komisji 

jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu , ocena nadesłanych 

Fotografii i wyłonienie laureatów.  

2. Ocena Fotografii przez Komisję odbywa się zgodnie z kryteriami , o 

których mowa w ust.3 poprzez sumowanie przyznanych przez każdego 

członka Komisji punktów stanowiących kolejne liczby całkowite od 1 do 5  

dla każdej Fotografii, gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę przyznaną 

Fotografii. 

3. Komisja dokonuje oceny Fotografii biorąc pod uwagę technikę wykonania, 

oryginalność prezentacji tematu, kreatywność oraz zbieżność z daną 

kategorią.  

4. W przypadku uzyskania przez Fotografię jednakowej liczby punktów 

decyduje głoś przewodniczącego Komisji.  

5. Ocena Komisji jest ostateczna i nie przysługuje  od niej odwołanie. 

6. Z prac Komisji sporządza się protokół.  

 

§7. Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody w Konkursie : 

a) 3 nagrody rzeczowe w każdej kategorii konkursowej  

b) wyróżnienia  

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych.  

 

 



§8. Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii i przysługują mu  

autorskie  prawa osobiste i wyłączne i nieograniczone prawa autorskie w 

rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) do Fotografii. 

2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą 

wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych Fotografii oraz całość 

autorskich praw majątkowych wraz zwyłącznym prawem do zezwalania na 

wykonywanie autorskich praw zależnych - w stosunku do nagrodzonych 

Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1231 z późn. zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili 

wydania nagrody, pola eksploatacji: 

 

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań - wytwarzanie 

dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami 

albo egzemplarzami, na których Fotografię utrwalono - wprowadzania do 

obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za 

granicą), 

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za 

pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem 

satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, 

na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach 

promocji lub reklamy 

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich 

opracowań w całości lub części 

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych 

elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, 

dokonywane przez Organizatora 

f. modyfikowanie Fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich 

opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, 

przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów 

Fotografii lub całości, 

g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze 

oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego 

charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru 

lub usługi. 

3. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z 

Fotografii na każdymodrębnym polu eksploatacji. 

4. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych 

Fotografii, odpowiedniegoopracowywania prac. Zgłoszenie Fotografii do 

konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniunagrodzonej Fotografii w 



terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru 

nadsposobem korzystania z utworu. 

5. Na żądanie Organizatora, Uczestnik (bądź opiekun prawny Uczestnika) 

zobowiązuje siępodpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą 

przeniesienie majątkowych praw autorskich doFotografii na Organizatora, 

uwzględniającą powyższe założenia. 

 

§9. Ochrona danych osobowych 

 

1. Organizator będzie zbierał i przetwarzał następujące dane osobowe 

Uczestników lub ich przedstawicieli ustawowych : 

a) Imię i nazwisko  

b) Datę urodzenia 

c) Adres zamieszkania  

d) Nr telefonu, adres poczty elektronicznej 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Wójt 

Gminy Ujsoły ul. Gminna 1 , 34-371 Ujsoły. 

3. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych , z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem 

iod@ujsoly.com.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych  będą 

przetwarzane przez Organizatora na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO w celu 

przeprowadzenia Konkursu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże w przypadku gdy 

Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy odmówi wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych jego Zgłoszenie nie bierze udziału w 

Konkursie.  

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania o wynikach Konkursu.  

7. Organizator posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych  

zawierającą opis wdrożonych środków organizacyjnych i technicznych 

zabezpieczających prawidłową ochronę danych osobowych Uczestników 

Konkursu.  

 

 

§10. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora  Urząd Gminy 

Ujsoły ul. Gminna 1 ,34-371 Ujsoły pok. Nr 5 oraz na stronie internetowej 

gminy Ujsoły : www.ujsoly.com.pl . 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie 

nieprawidłowych danych w Formularzu. 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie z ważnych 

powodów modyfikacji postanowień Regulaminu jak również do odwołania  

Konkursu w całości lub w części.  

4.  W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem stosuje się odpowiednie 

przepisy prawa.  

mailto:iod@ujsoly.com.pl
http://www.ujsoly.com.pl/

