
Regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Piątnica - cztery pory roku. Kalendarz 2022”

zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy pod Patronatem Wójta Gminy Piątnica 

           

              PRZEPISY OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Gmina Piątnica - cztery pory roku. Kalendarz 2022” 
zwanego dalej „Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, z siedzibą: ul. Szkolna 25, 
18-421 Piątnica Poduchowna zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs odbywa się pod Patronatem Wójta Gminy Piątnica

CELE KONKURSU

1. Promowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Gminy Piątnica,
2. Rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zainteresowania fotografią
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.
4. Wydruk kalendarza na 2022 rok „Gmina Piątnica – cztery pory roku” 

PRZEDMIOT I TEMAT KONKURSU

1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Gminy Piątnica przez jej mieszkańców.
2. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych 

i architektonicznych Gminy Piątnica.

PRZYJMOWANIE PRAC I TERMINARZ

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 12 zdjęć, po trzy do każdej kategorii:

◦ zima - termin nadsyłania zdjęć do 21.03.2021 r.,
◦ wiosna - termin nadsyłania zdjęć do 22.06.2021 r.,
◦ lato - termin nadsyłania zdjęć do 23.09.2021 r.,
◦ jesień - termin nadsyłania zdjęć do 19.11.2021 r.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy bez ograniczeń wiekowych.
4. Swój udział może zgłaszać wyłącznie fotograf amator. 
5. termin nadsyłania prac do konkursu: 19.11.2021 r.

powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 20 – 27.11.2021 r.
wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac – 13.12.2021 r.

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego z niezbędnymi 
zgodami i oświadczeniami dostępnego w formie on-line: lub na stronie www Organizatora.  

7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie w 2021 roku, muszą być pracami autorskimi.
8. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: gok@gokpiatnica.pl z dopiskiem 

„Konkurs Fotograficzny”.
9. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Kategoria 

_Miejscowość_Tytuł-zdjęcia.
10. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
11. Zdjęcia muszą być pozbawione tzw. znaków wodnych 
12. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych 

wyżej wymogów.
14. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że 
wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

https://forms.gle/bn492zUjmzRgmuuV6


JURY I NAGRODY

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Dwanaście zwycięskich prac konkursowych, zostaną umieszczone w kalendarzu na 2022 rok, 

wydanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy oraz nagrodzone dyplomami i nagrodami 
rzeczowymi.  Prace zwycięskie oraz wyróżnione zostaną zaprezentowane na pokonkursowej 
wystawie zainstalowanej w siedzibie Organizatora.

5. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w danej 

kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie,
mediach i Internecie.

8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagrody drogą 
telefoniczną lub pocztą elektroniczną.

9. Nagrody nie odebrane do 31 grudnia 2021 r.  przechodzą na własność Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.gokpiatnica.pl

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem załączonych fotografii,
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to 
jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami 
i roszczeniami osób trzecich;
c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronach internetowych i serwisach społecznościowych 
Organizatora i Gminy Piątnica
d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora 
wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo 
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 
przepisy prawa polskiego.

6. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią pkt. 5 wyżej, udziela 
niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu.

7. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą 
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania 
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału 
w Konkursie.

9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 22 luty 2021 roku.
10. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

http://www.gokpiatnica.pl/


Oświadczenie:
1.  Oświadczam,  że  jestem  autorem  zdjęć,  które  zgłaszam  do  udziału  w  Konkursie.  Jednocześnie
oświadczam, że prawa osób które znalazły się na zdjęciach zostały wyjaśnione i osoby te wyrażają zgodę
na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również do celów reklamowych Konkursu.
Przyjmuję  także  na  siebie  wszelkie  roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  których  przedmiotem  byłyby
nadesłane  przeze  mnie  zdjęcia,  a  które  osoby trzecie  mogłyby  kierować  przeciwko  Organizatorowi
Konkursu. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z dnia
26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46  WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  osobowych  –  RODO)
oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego „Gmina Piątnica - cztery pory roku.
Kalendarz 2022”, z którym się zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich
danych  osobowych  przez  Organizatora  Konkursu  do  celów  organizacyjnych  oraz  promocyjnych.
Wyrażam również zgodę na publikacje zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich
danych osobowych jeśli znajdę się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych.


