
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Walory ekologiczne gminy Kęsowo” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest: Wójt Gminy Kęsowo 

2. Cele Konkursu: 

 Promowanie walorów przyrodniczych, interesujących miejsc oraz obiektów  z 

obszaru gminy Kęsowo. 

 Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego. 

 Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu. 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej. 

 Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. 

§2 

UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców gminy 

Kęsowo. 

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i 

nienagrodzonymi w konkursach fotograficznych. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, wyrażenie 

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem na rzecz Urzędu Gminy w Kęsowie na 

czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystywania prac 

fotograficznych na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w 

dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających 

się do rozpowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, magnetyczne, optyczne) w ramach 

działań informacyjno-promocyjnych. 

5. Przed przesłaniem zdjęć konkursowych należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kęsowie, 

ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, pokój nr 4 załączniki nr 1,2,3,4 do Regulaminu. W przypadku 

braku złożenia ww. dokumentów prace konkursowe nie będą brane pod uwagę przy 

ustalaniu wyników. 

6. Prace oraz załączniki należy składać do dnia 02.09.2019 r. 

 

 

 

 



§3 

ZDJĘCIA 

1. Uczestnik konkursu może przekazać max. 30 fotografii wpisujących się w tematykę konkursu. 

2. Minimalny rozmiar zdjęcia to 4240 x 2824px w 300dpi.  

3. Prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres konkurs@kesowo.pl. 

4. Każde zdjęcie powinno zostać opisane w następującej formie: imię i nazwisko autora, data 

oraz miejsce wykonania zdjęcia. 

 

§4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 

1. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych: 

 spełnienie wymogów formalnych, 

 wpisanie się w tematykę konkursu, 

 powiązanie tematyki zdjęcia z gminą Kęsowo 

 ekspresja emocji zawartych w obrazie, 

 samodzielność i pomysłowość, 

 oryginalność, 

 estetyka wykonania pracy. 

2. Osoba której zdjęcie uzyska największą ilość punktów otrzyma atrakcyjne nagrody związane z 

fotografią, przewiduje się także wyróżnienia. 

3. W konkursie wygrywa jedno najwyżej ocenione zdjęcie spośród wszystkich nadesłanych na 

konkurs. 

4. Do oceny złożonych prac zostanie powołana Komisja Konkursowa powołana przez 

organizatora konkursu. 

5. W sytuacji, w której dane zdjęcia otrzymają równą ilość punktów, decyzję o przyznaniu 

poszczególnych nagród podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

6. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, 

jak i przekazaniu osobom trzecim. 

7. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi na „Ekologicznym Święcie Wsi", które 

odbędzie się 7 września 2019 roku. 

 

§4 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY 

1. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą 

tego wymagały okoliczności obiektywne. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 

 

 

mailto:konkurs@kesowo.pl


 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„Walory ekologiczne gminy Kęsowo” 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

uczestnika konkursu fotograficznego dla mieszkańców gminy Kęsowo pt.: „Walory ekologiczne gminy 

Kęsowo”” 

 

Imię i nazwisko ................................................................................................................. 

Adres zamieszkania ........................................................................................................... 

Data urodzenia .................................................................................................................. 

Telefon .......................................... Adres e-mail ............................................................... 

 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne 

prawa autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych 

osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz udzielam na rzecz gminy Kęsowo na czas 

nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, o której mowa w Regulaminie konkursu. 

 

 

 

 

...................................... 
Data 

 

......................................     ................................................................. 
Podpis uczestnika konkursu          Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu  

                                                                                                                                                    (dot. osób niepełnoletnich) 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„Walory ekologiczne gminy Kęsowo” 

 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez gminę Kęsowo w celach 

wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz przyjmuję do 

wiadomości iż: 

 Administratorem moich danych osobowych jest Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, tl. 

523344091 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektordanychosobowych@gmail.com 

 Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego „Walory ekologiczne 

gminy Kęsowo” 

 Odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa  

 Moje dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania konkursu 

 Przyjmuję do wiadomości, iż posiadam prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody 

 Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

będzie skutkować brakiem udziału w konkursie 

 

Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs udzielam na rzecz gminy Kęsowo na czas nieoznaczony, 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji zgodnie z regulaminem 

 

 

……………………………………….……………………………………….  ………………………………………. 
Imię i nazwisko         Podpis 

 

……………………………………….……………………………………….  ………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Podpis 

(dot. osób niepełnoletnich) 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„Walory ekologiczne gminy Kęsowo” 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………………………………………………………….  
(Imię i nazwisko dziecka)  

uczestnika konkursu fotograficznego dla mieszkańców gminy Kęsowo  pt.: „Walory ekologiczne gminy 

Kęsowo””  

 

 

……………………………………….……………………………………….  ………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu Konkursu Fotograficznego 

„Walory ekologiczne gminy Kęsowo” 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku osoby 

znajdującej się na wykonanej/wykonanych przeze mnie fotografii/fotografiach. 

 

 

 

 

……………………………………….……………………………………….  ………………………………………. 
Imię i nazwisko         Podpis 

 

……………………………………….……………………………………….  ………………………………………. 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego     Podpis 

(dot. osób niepełnoletnich) 

 


