
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„WSPÓLNIE DLA KULTURY – POGRANICZE W OBIEKTYWIE” – edycja 2018 

 
I. Organizatorzy 
1. Organizatorem konkursu jest: Gmina Nowa Ruda, Miasto Nowa Ruda, Miasto i Gmina 
Radków, Mesto Broumov, zwany dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie gminy wiejskiej Nowa Ruda, gminy 
miejskiej Nowa Ruda, miasta i gminy Radków oraz Mesta Broumov. 
3. Konkurs trwa od 1 czerwca 2018 do 21 grudnia 2018 włącznie. 
II. Temat 
1. Temat konkursu brzmi:  
„Wspólnie dla kultury – pogranicze w obiektywie” 
2. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej zgodnej z tematem konkursu, 
która zobrazuje życie kulturalne na polsko – czeskim pograniczu.  
Na konkurs można zgłaszać jedynie prace wykonane w terminie od 01 CZERWCA 2018 roku 
do 21 GRUDNIA 2018 roku włącznie wraz z podaniem lokalizacji wykonania danej fotografii, 
terminu jej wykonania oraz okoliczności w jakich powstała (podczas jakiego wydarzenia, 
imprezy, spotkania). 
III. Uczestnicy 
1. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit 
wiekowy (w przypadku osób niepełnoletnich obowiązuje Deklaracja - załącznik nr 2 do 
Regulaminu). 
2. Uczestnicy zgłaszają swój udział bezpośrednio lub za pośrednictwem opiekuna autora 
pracy (osoby niepełnoletnie). 
IV. Warunki uczestnictwa 
1. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 
2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie pracy wraz z  Formularzem 
zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a w przypadku osób niepełnoletnich także z 
Deklaracją (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz Zgłoszenia wypełnia Uczestnik, 
natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. Prace bez 
powyższych dokumentów nie będą oceniane. 
3. Fotografie składać należy w formie tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 (20x30 cm) 
wraz z ich wersjami cyfrowymi zapisanymi na płycie CD. Każda płyta oraz zdjęcie powinny 
być opisane i zawierać następujące dane autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, data 
wykonania, adres e-mail. Wersje cyfrowe zdjęć muszą spełniać następujące warunki: 
rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format JPG. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu 
Konkursu. 
V. Termin i warunki dostarczenia prac 
1. Termin nadsyłania prac: 20 GRUDNIA 2019 roku 
2. Prace należy przesyłać pocztą lub dostarczyć bezpośrednio do Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Radkowie, ul. Handlowa 11, 57-420 Radków z dopiskiem „Wspólnie dla 
kultury – pogranicze w obiektywie” 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac, o czym 
powiadomi na stronie internetowej: www.gorystolowe.info 



4. Prace nadesłane lub przekazane po wskazanym terminie nie będą oceniane (decyduje data 
stempla pocztowego). 
5. Koszty przesłania i doręczenia prac pokrywa nadawca. 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac 
konkursowych powstałe w czasie przesyłki. 
7. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 
8. Uczestnik lub opiekun prawny składając podpis na Formularzu zgłoszenia lub Deklaracji: 
1) oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada autorskie 
prawa majątkowe do pracy fotograficznej oraz przenosi je nieodpłatnie na Organizatora                
w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach internetowych, mediach 
społecznościowych, publikacjach dotyczących realizacji projektu pn. „Wspólnie dla kultury”, 
a także przy wystawach stanowiących podsumowanie Konkursu. 
2) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika, a także 
rozpowszechnianie wizerunku (Ekspozycja prac). 
9. W Formularzu zgłoszenia do Konkursu Uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany jest 
zamieścić: 
a) tytuły prac. 
b) pozostałe dane kontaktowe: telefon i adres poczty elektronicznej autora pracy oraz jego 
Rodzica lub opiekuna prawnego. 
VI. Ocena prac konkursowych 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 
Konkursowa, zwana dalej Komisją. 
2. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej 
odwołanie. 
3. Informacja o dacie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej organizatora. 
4. Komisja ma prawo do wskazania prac do ekspozycji spośród prac nienagrodzonych                  
oraz niewyróżnionych. 
VII. Nagrody 
1. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronach 
internetowych organizatora oraz partnerów projektu. 
2. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych trzech laureatów: zdobywca nagrody głównej, 
drugiej i trzeciej nagrody. 
3. Każdy laureat Konkursu otrzyma także dyplom i pakiety gadżetów od partnerów Konkursu. 
4. Uczestnicy nagrodzeni i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą                  
e-mailową lub telefoniczną. 
VIII. Ekspozycja prac 
1. Po zakończeniu konkursu wskazane przez Komisję prace będzie można zobaczyć na stronie 
internetowej www.gorystolowe.info oraz w czasie wystawy pokonkursowej w Gminnym 
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, podczas, której nastąpi uroczyste wręczenie 
nagród. 
2. Publikowane i wystawiane prace poza tytułem będą opisywane imieniem i nazwiskiem 
Autora. 
IX. Uwagi końcowe 
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie                       
i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego Rodzica lub innego przedstawiciela 
ustawowego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także 



na opublikowanie imienia, nazwiska, i wizerunku Uczestnika na stronach internetowych 
Organizatora. 
 
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad 
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2016 r., poz. 922). 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział 
w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz do ich poprawiania. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 (wypełnia pełnoletni Uczestnik) 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do konkursu fotograficznego „Wspólnie dla kultury – pogranicze w 
obiektywie” 
 
Tytuły prac ................................................................................................... 
Imię i nazwisko (autora pracy) ................................................................., 
Wiek ............. lat, 
E-mail ......................................................................... 
Adres domowy ............................................................... 
Nr tel................................................................... 
Ja ........................................................ 
(imię i nazwisko Uczestnika) 
zgłaszam pracę i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału 
w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu. 
...................................., dnia .............. .............................................. 
(Miejscowość) (data) 
.................................................. 
Czytelny podpis osoby zgłaszającej 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia Rodzic lub opiekun prawny) 
DEKLARACJA 
Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Ogólnopolskiego konkursu  
fotograficznego: „Wspólnie dla kultury – pogranicze w obiektywie” 
 
Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika) ................................... 
wyrażam zgodę na udział syna/córki/(imię i nazwisko)................................................ w 
konkursie  
„Wspólnie dla kultury – pogranicze w obiektywie” 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych moich 
oraz syna/córki uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu przez 
Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie 
imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika. 
...................................., dnia .................. .... 
( Miejscowość) ( data) 
....................................................... 
Czytelny podpis Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika 
 


