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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„NAJCIEKAWSZE PRZYRODNICZE ZAKĄTKI NASZEJ GMINY” 

 
 

§ 1 
Organizator i czas trwania konkursu  

1. Organizatorami Konkursu jest Gmina Łęka Opatowska, z siedzibą w Łęce Opatowskiej,                                 
ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska. 

2. Konkurs trwa do dnia 31.10.2022r. 
3. Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Zmiana zaczyna się od działania 

konkursy, warsztaty, imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną w Gminie 
Łęka Opatowska” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 
 

§ 2 
Temat konkursu 

 
1. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej 

przyrody, flory, fauny i ciekawych miejsc na mapie Gminy Łęka Opatowska. 
2. Celem konkursu jest komunikowanie pozytywnych wartości związanych                                              

z fotografowaniem oraz poznawaniem nowych, interesujących zakątków, zwierząt                              
i roślin i zarazem uwiecznianie ich na zdjęciach. 

3. Uczestnikami konkursu jest młodzież, która w dniu ogłoszenia konkursu ukończyła 12 
lat oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Łęka Opatowska. 

4. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. 
 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w konkursie 

 
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z akceptacją 

niniejszego regulaminu oraz dołączyć wykonane przez siebie fotografie w formie 
drukowanej oraz cyfrowej. 

 
§ 4 

Zasady konkursu 
 

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 3 fotografii. 
2. Każda fotografia powinna zawierać krótki opis (tytuł, orientacyjna data wykonania, 

miejsce wykonania, itp.). 
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 
4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 
5. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi. 
6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z różnych plików. 
7. Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe.  
8. Zdjęcia należy wydrukować w formacie 15x21cm. 
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9. Złożone na konkurs zdjęcia należy zapisać na płycie CD lub pendrive. Płytę/pendrive 
należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie 
kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości 
technicznej. 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy ze zgłoszeniem 
fotografii.                     

12. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną 
ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne 
publikowanie fotografii oraz opublikowanie imienia, nazwiska, miejscowości 
zamieszkania uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,                          
w wydawnictwach oraz na stronach internetowych gminy oraz na ich 
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w 
szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą 
techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 
audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości 
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach 
komórkowych. 

 
§ 5 

Ocena i nagrody 
 

1. Oceny nadesłanych na Konkurs prac, biorąc m.in. pod uwagę ich jakość, oryginalność, 
wyjątkowość, dokona Jury powołane przez Organizatorów.  

2. Laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody: 
I. miejsce: aparat fotograficzny 

II. miejsce: tablet multimedialny 
III. miejsce: smartwatch  

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i zwycięzców. 
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail podany 

podczas rejestracji. 
 

§ 6 
Termin i warunki nadsyłania prac 

 
1. Prace należy dostarczyć osobiście do godziny 15.30 lub przesłać pocztą, z dopiskiem 

„Konkurs Fotograficzny „Najciekawsze przyrodnicze zakątki naszej Gminy””                                     
w terminie do 31 października 2022 r. na adres Organizatora: 

Gmina Łęka Opatowska 
ul. Akacjowa 4 

63-645 Łęka Opatowska 
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Obowiązuje data wpływu. 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 
4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane. 
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§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności 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). 

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie. 1. obejmuje również publikację: 

imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości. 

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są 

w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.leka-

opatowska.pl 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. 
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane. 

 
 

 

 

 

  

http://www.leka-opatowska.pl/
http://www.leka-opatowska.pl/
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Załącznik nr 1 do  Regulaminu Konkursu Fotograficznego 
  
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESNIKÓW 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. 
  
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łęka Opatowska 
reprezentowana przez Wójta Gminy Łęka Opatowska. Mogą się Państwo z nami 
kontaktować w następujący sposób: 
 listownie na adres:  ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska 
 poprzez e-mail:       sekretariat@leka-opatowska.pl  
 telefonicznie:           627814520 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony 
danych mogą się Państwo kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w 
sekretariacie Urzędu Gminy. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe? 
1. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w konkursie fotograficznym: 

o Państwa uczestnictwa w konkursie na które zgłaszasz się przez formularz (wyboru 
najlepszych prac,  wydanie nagród itp.) 

o publikowania laureatów konkursu 
o obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie 
o kontaktu z Państwem 

2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Gminie: 
o w celach podatkowych i rachunkowych 

3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Gminy 
o prowadzenia marketingu bezpośredniego promocji Gminy 
o propagowania przez Gminę zdrowego trybu życia  
o realizacją umów w ramach współfinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
Czy muszą Państwo podawać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Państwa udziału w konkursie. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w konkursie. 
Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe? 

Państwa dane będą przetwarzane do momentu udziału w konkursie na który Państwo się 
zapisali. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach 
wynikających z przepisów prawa (szczególnie rozliczenia się z projektu) a także 
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń 
wynikających z zawartej umowy.  
Kto będzie odbiorcą danych osobowych? 

Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz 
podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej 
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych w ramach obsługi 
programy będzie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu, który współfinansuje projekt w ramach zawartej umowy z Gminą. 
Jakie prawa przysługują Państwu z tytułu przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Mają Państwo prawo do wniesienia żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich 
sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania .Dodatkowo, w odniesieniu do 
przetwarzania, które odbywa się na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo do jej 
cofnięcia w dowolnym momencie. 

mailto:sekretariat@leka-opatowska.pl
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Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych? 
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 


