
REGULAMIN KONKURSU  

„GMINA DOBROSZYCE  

W OBIEKTYWIE” 
 

 

 

I. ORGANIZATOR 
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce, 

kontakt: 713141289 www.gckdobroszyce.pl 

 

II. CELE KONKURSU 

 promocja walorów krajobrazowych Gminy Dobroszyce, 

 budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu,  

 rozwijanie wrażliwości artystycznej. 

 

III. UCZESTNICY 
Uczestnikami konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Gminy Dobroszyce: młodzież 

szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. 

 

IV. KATEGORIE WIEKOWE 
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: 

 szkoły podstawowe, 

 gimnazjum, 

 szkoły ponadgimnazjalne, 

 osoby dorosłe. 

 

V. ZASADY OGÓLNE 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Przedmiotem konkursu są prace wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 

3. Wyklucza się prace tworzone wspólnie. 

4. Autorzy prac powinni dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich 

podpis musi złożyć rodzic lub opiekun uczestnika. (załącznik 1)  

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie Gminnego Centrum 

Kultury im. Anny Sojko, na profilu Facebook oraz zawisną na wystawie 

pokonkursowej. 

6. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

VI. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 
1. Przedmiotem konkursu są fotografie dotyczące tematu: „Gmina Dobroszyce  

w obiektywie” 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna, przy czym prace powstałe w rezultacie 

wyraźnej ingerencji graficznej będą dyskwalifikowane.  

3. Jedna osoba może złożyć do konkursu 3 fotografie. 

4. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format 

pliku JPG bez kompresji lub TIFF, rozdzielczość nie mniej niż 72 dpi (preferowana 

rozdzielczość 300 dpi), krótszy bok nie krótszy niż 2000 pikseli. 

5. Na fotografiach nie mogą znajdować się znaki wodne, format zapisu daty oraz inne zapisy 

tekstowe. 

6. Do pracy dołączona powinna być karta zgłoszenia (załącznik 2). 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich 

nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem i działalnością Gminnego 

Centrum Kultury. 

http://www.gckdobroszyce.pl/


8. Nadesłanie na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 

Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji niewyłącznej – 

z utworów w celu promocji Organizatora lub konkursu bez ograniczenia czasowego na 

następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, to znaczy w szczególności uprawnia Organizatora konkursu do bezpłatnego 

korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie, publikacjach prasowych 

związanych z konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach 

reklamowych promujących wystawy i sam Konkurs oraz jego przyszłe edycje. 

9. Nadesłanie fotografii na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora 

konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności 

rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony 

wizerunku osób przedstawionych na fotografii. 

 

VII. TERMINY 
1. Prace zgodne z wymaganiami należy przekazać osobiście na płycie CD Gminnego Centrum 

Kultury im. Anny Sojko, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce lub drogą elektroniczną 

gck.dobroszyce@poczta.onet.pl do 29 maja 2015 r.  

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2015 r.  

3. Oceny prac dokona profesjonalne jury, powołane przez Organizatora. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora oraz profilu Facebook. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród drogą telefoniczną.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika 

na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 

zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gck.dobroszyce@poczta.onet.pl


Załącznik 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu fotograficznego ,,Gmina Dobroszyce  

w obiektywie” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym ,, Gmina 

Dobroszyce w obiektywie”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Gminnego 

Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach , w prasie lokalnej,   

oraz profilu Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Data, miejscowość, podpis  autora zdjęcia (w przypadku osób niepełnoletnich 

także rodzica lub opiekuna prawnego ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„GMINA DOBROSZYCE W OBIEKTYWIE” 

 

 
 

Imię i nazwisko autora ………………………………………………............... 

 

Wiek …………………………………………………………………………….. 

 

E-mail …………………………………………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………………………………... 

 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Tytuły prac 

1. …………………………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………………………... 

 

3. ……………………………………………………………………………... 

 

 

 

Oświadczam, że prace są mojego autorstwa oraz że powyższe dane są 

prawdziwe. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 

zpóźniejszymi zmianami). 
 

 

 

 

………………………………………………………….. 

(data i podpis) 


