
„GMINA JASIENICA W OBIEKTYWIE” 2022 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Filia w Mazańcowicach  

 

Cele konkursu: 

- utrwalenie piękna swojej małej ojczyzny, 

- rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, 

- kształtowanie wyobraźni przestrzennej poprzez prace fotograficzne, 

- propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu i środka 

komunikacji międzyludzkiej. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która prześle własnoręcznie zrobione zdjęcia w wersji 

elektronicznej (format JPG) wraz z poprawnie wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartą zgłoszenia 

oraz podpisanych zgód dot. przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku do dnia 10 

listopada 2022 roku na adres e-mail: mazancowice@gokjasienica.pl.  

2. Nadesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr 

osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie 

przez osobę zgłaszającą prace. 

5. Fotografie niezwiązane z tematem konkursu, brak prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego oraz nieodpowiedni format powoduje odrzucenie prac. 

6. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży oraz zmian oryginalnej kompozycji fotografii. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Prace konkursowe (max. 3 zdjęcia – każde wielkości do 2 MB) mają przedstawiać krajobraz i/lub 

architekturę miejscowości położonych na terenie Gminy Jasienica. Należy dołączyć termin i miejsce 

zrobienia fotografii. 

2. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria: wiek od 12 do 16 lat 

II kategoria: młodzież i dorośli 

3. Zwycięzców wyłoni Jury powołane przez Organizatora.  

4. Prace konkursowe zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

- realizacja tematu konkursu, 

- oryginalny pomysł, 

- wrażenie artystyczne. 

5. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna następujące nagrody: 

I miejsce 300 zł 

II miejsce 200 zł 

III miejsce 100 zł 

6. Oceny Jury są tajne. 

7. Decyzje Jury są ostateczne 

8. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe. 

9. Jury ma prawo do innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród. 

10. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Jeden uczestnik może zdobyć w konkursie tylko jedną nagrodę/wyróżnienie. 

 

Zdjęcia biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.gokjasienica.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2022 roku podczas wernisażu wystawy nagrodzonych prac, 

który odbędzie się w Filii GOK w Mazańcowicach o godz. 19:00 oraz na stronie www.gokjasienica.pl 

oraz na portalu społecznościowym Facebook. 

 



 

Prawa autorskie. 

1. Wraz z nadesłaniem zdjęcia Uczestnik udziela bezterminowej, nieodpłatnej i niewyłącznej 

licencji na rzecz Organizatora w celu promowania: 

a) fotografii, 

b) niniejszego konkursu, 

c) organizatora konkursu. 

2. Licencja udzielana jest na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, 

(utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną), 

b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami (technika analogowa, cyfrowa i optyczna), 

c) wprowadzenie do obrotu, 

d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności 

Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, 

e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, 

f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia 

z innymi utworami do użytku niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, 

g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, 

h) eksploatację w Internecie, w szczególności na stronach WWW. 

3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników 

konkursu. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 43- 

385 Jasienica, Jasienica 1360 

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: 

a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu Fotograficznego „Gmina Jasienica w 

obiektywie” 

b) archiwalnych, 

c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystaniem wizerunku. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, 

b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, 

w tym archiwizację. 

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl 

5) Udział w konkursie jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone; 

6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 

3a; 

7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

w przypadku o którym mowa w pkt. 3a; 

8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania; 

9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych ponieważ dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany; 

11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

nie będą podlegały profilowaniu; 

12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na 

podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom 

z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE. 

13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, 

wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości. 


