
Regulamin konkursu fotograficznego  „Nasze ogrody"  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie 

2. Konkurs rozpoczyna się 07-06-2019r. i kończy 22-06-2019 r. 

3. Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, 

Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a 

Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć ukazujących piękno przyrody 

gminy Radziłów. 

5. Celami konkursu są: 

  podniesienie poziomu  świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych, 

 uwrażliwienie na piękno przyrody w miejscu zamieszkania, 

 promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy Radziłów, 

 rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

 kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody. 

§ 2 

Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Radziłów 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia 

stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu. 

4. Prace dostarczone bez wypełnionego załącznika, o którym mowa wyżej nie będą oceniane. 

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz 

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących udział w 

konkursie do celów własnych, w szczególności do publikacji prac na stronie internetowej 

Organizatora, a także do wykorzystania prac w całości lub w części jako plakaty i ulotki 

wydawane przez Urząd Gminy w Radziłowie. 

§ 3 

Zasady konkursu 

1. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac 

fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub 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);  

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). 

2. Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie JPG, a wielkość przesłanego pliku nie 

może przekroczyć 20 MB, ale krótszy bok zdjęcia musi mieć powyżej 1000px 
§ 4 

Miejsce i termin dostarczenia prac 
1. Prace konkursowe należy przesłać na adres osp@radzilow.pl 

2. Zgłoszenie wraz z oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej do Prezesa OSP Radziłów lub 

Biblioteki Samorządowej w Radziłowie 

3. Prace należy dostarczyć do dnia 19.06.2019r. 
§ 5 

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury. 

2. Pracę będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

a. Kategoria I - Dzieci (do lat 12) 

b. Kategoria II - Młodzież (od 13 do 17 lat) 

c. Kategoria III - Dorośli  (od 18 lat) 
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3. Kryteria oceny prac konkursowych: 

a. zgodność przedstawionych w pracy elementów z przedmiotem i celem konkursu, 

b. walory artystyczne 

c. oryginalność ujęcia 

d. techniczna jakość zdjęcia. 

4. Za pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienie w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody 

rzeczowe (łącznie 12 nagród). 

5. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23.06.2019 r. podczas „Pikniku na 

rozpoczęcie wakacji”  

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie następujących 
danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i wizerunek. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udziału w Konkursie. 

3. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć razem z pracą 

konkursową 
 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mają zapewniony wgląd do Regulaminu konkursu 

przez cały okres jego trwania. Regulamin dostarczony będzie do Dyrekcji Szkół Podstawowych z 

terenu gminy Radziłów i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radziłowie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie trwania konkursu, bez 

powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie jego trwania, bez 

powiadomienia Uczestników i bez podania przyczyny. 



Zał. nr 1 do Regulamin 
 

 
 

Karta zgłoszenia do konkursu 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  .................................................................................................  

Wiek uczestnika ....................................................................................................................................  

Adres zamieszkania:   ...........................................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu :  ....................................................................  

Tel kontaktowy  ....................................................................................................................................  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko uczestnika) 

W celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Nasze ogrody” organizowanym przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Radziłowie. 

2. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich danych i prawie ich 
poprawienia. 

................................................... .......................................................... 
(data) (czytelny podpis opiekuna) 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym danym 
RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Radziłowie z siedzibą Plac 500-
lecia 15, 19-213 Radziłów, e-mail osp@radzilow.pl. 

2. Celem zbierania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu pt. „Nasze ogrody”. 
3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania projektu Ochotniczą Straż Pożarną w 

Radziłowie. 

5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym 

momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału ucznia w konkursie. 
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