
Regulamin konkursu fotograficznego pt.:
RODZINNE FERIE ZIMOWE W OBIEKTYWIE

I. WSTĘP 

1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs.

2. Inicjatorem,  organizatorem oraz koordynatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Żmigrodzie.

3. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  Konkurs polega na  wykonaniu zdjęcia przedstawiającego aktywny wypoczynek podczas ferii

zimowych  całej  rodziny,  a  następnie  przesłaniu  go  wraz  z  wypełnioną  kartą  zgłoszeniową,

stanowiącą załącznik  do  niniejszego  Regulaminu,  na  adres  opszmigrod@poczta.onet.pl.

W/w   dokument  można  również dostarczyć  osobiście  do  siedziby  Ośrodka  do  godziny  14.00

w terminie do 24-02-2023r.

2. Uczestnikami konkursu są dzieci w kategorii wiekowej 5-12 lat zamieszkujące na terenie gminy

Żmigród.

3. Każda osoba może złożyć wyłącznie 1 pracę konkursową.

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zastosowaniem się do

postanowień niniejszego regulaminu. 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców

i zachęcanie do wspólnego spędzania czasu.

III. PRACE KONKURSOWE

Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  opracowanie  i  przygotowanie   FOTOGRAFII  -

oceniane będą  najciekawsze, autorskie, niepublikowane wcześniej zdjęcia propagujące formy 
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spędzania  czasu  wolnego  oraz  bezpiecznego  odpoczynku  podczas  ferii.  W  stosunku  do  osób

uwidocznionych na zdjęciu należy dysponować ważną zgodą wyrażoną na piśmie na użycie ich

wizerunku w ramach konkursu (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia - zgoda

opiekuna prawnego), chyba, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 81 ust. 2 ustawy dnia

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Fotografie  nie  mogą  być  poddane  fotomontażowi  ani  obróbce  cyfrowej  poza  podstawowymi

zmianami  w  zakresie:  kadrowania,  nieznacznych  korekcji  jasności  i  kontrastu,  zmiany  ilości

kolorów (dopuszcza się fotografie czarno-białe, sepia). 

Pracę  konkursową  umieszczamy  w  zamkniętej  kopercie,  na  której  należy  umieścić  dokładne

i czytelne dane autora (imię i nazwisko, nr tel., adres ). Do koperty należy również dołączyć Kartę

Zgłoszeniową (wg załącznika nr 1) 

IV. ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

1.  Oceniane będą tylko prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez Uczestnika. 

2. Ocenie podlegać będzie:  zgodność pracy z Regulaminem, czytelność przekazu, pomysłowość

i kreatywność, poprawność merytoryczna, walory artystyczne.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1.  Rozstrzygnięcie  konkursu  i  ogłoszenie  wyników  nastąpi  poprzez  zamieszczenie  informacji
na fanpage i na stronie internetowej GOPS Żmigród dnia 28 luty 2023r.
2.  Nagrody  laureatów  będą  do  odbioru  w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Żmigrodzie. Inne sposoby przekazania nagród mogą być ustalone telefonicznie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imion,  nazwisk,  zdjęć  i  informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu na stronie internetowej oraz fanpage GOPS Żmigród.
2. Wykorzystania nagrodzonych prac w działaniach promocyjnych, informacyjnych związanych ze
zdrowym trybem życia.
4.  Poprzez  przystąpienie  do  konkursu  uczestnicy  wyrażają  zgodę  na  warunki  zawarte
w Regulaminie.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
6. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie GOPS Żmigród oraz na jego 
stronie internetowej.



7. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy Regulamin ustala GOPS Żmigród. 
8. Od decyzji GOPS Żmigród nie przysługują formy odwoławcze. 

VII. INNE 

1. Wszystkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Zapoznałem/am się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego postanowienia.

………………………………………………………………

      Czytelny podpis i data osoby odpowiedzialnej (pełnoletniej) 



KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. 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, organizator Konkursu pt. „Rodzinne ferie zimowe w obiektywie”
tj. GOPS Żmigród, jako Administrator Państwa danych osobowych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Żmigrodzie pl. Wojska Polskiego 5, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
inspektor.enigma@gmail.com  
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  ściśle  określonym,  minimalnym  zakresie
niezbędnym do realizacji czynności związanych z konkursem;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
mogą  być  udostępniane  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych  osobowych.
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  tylko  podmioty  uprawnione  do  odbioru
Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w
tym koordynatorzy i partnerzy przedsięwzięcia;
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  przepisów  prawa,  przez
okres  niezbędny  do  realizacji  celów  przetwarzania  wskazanych  w  pkt  3,  chyba,  że
przepis szczególny stanowi inaczej;
6. posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.  W przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  przez  Administratora  Pani/Pana  danych  osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.  Administrator  Danych jest  obowiązany dostarczyć  osobie,  której
dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o
które  zwróci  się  osoba  której  dane  dotyczą,  Administrator  Danych  będzie  pobierał  opłatę
wynikającą  z  kosztów  administracyjnych.  Z  powyższych  uprawnień  można  skorzystać
bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty


