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Wójt Gminy Jemielno – Anita Sierpowska 
zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Jemielno do udziału w II edycji konkursu 

fotograficznego „Gmina Jemielno w Twoim obiektywie”  
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

1) Cele konkursu: 
 rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowania 

fotografią, 
 odkrywanie oraz promowanie walorów Gminy Jemielno,    
 przygotowanie i wydruk kalendarza Gminy Jemielno na 2022 rok.  

 
2) Organizator konkursu: 
 Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81, 56-209 Jemielno.   

 
3) Uczestnicy:  
 Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Jemielno. 
 Dopuszcza się do udziału w konkursie uczniów szkół prowadzonych przez 

Gminę Jemielno, którzy nie są mieszkańcami Gminy Jemielno.  
 W konkursie uczestniczą osoby indywidualne.  
 Każdy uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie dwie fotografie, których jest 

autorem, opisane wg następującego wzoru: nazwisko_imię_kalendarz2022. 
 

4)  Prace – zasady: 
- tematyka: prezentacja i promowanie walorów Gminy Jemielno (przyroda, 
krajobrazy itp.);   
- fotografia nie powinna zawierać tekstu, daty i innych elementów tego typu;   
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG; (preferowane parametry zdjęcia: 
12 MPix, tj. 4000 pix x 3000 pix; rozdzielczość min. 300 dpi);  
- Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii 
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości. 

- stosowanie fotomontaży jest niedopuszczalne; 
- do konkursu nie wolno zgłaszać prac, które były już publikowane w internecie, 
prasie, prezentowane podczas wystaw, zgłaszane do innych konkursów itp.; 
- każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełniania i złożenia wraz z pracą 
metryczki, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace bez 
metryczek nie będą oceniane; 
- każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić i złożyć oświadczenie dot. ochrony 
danych osobowych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulamin. Prace 
bez oświadczenia nie będą oceniane; 
- jeśli fotografia konkursowa uwiecznia wizerunek osoby, uczestnik ma obowiązek 
przedłożyć Organizatorowi pisemne oświadczenia osoby znajdującej się na 
fotografii, o treści: Wyrażam zgody na nieodpłatną publikację 
i rozpowszechnianie mojego wizerunku w ramach wszelkich działań 
związanych konkursem fotograficznym Gminy Jemielno i zgodnie z zapisami 
regulaminu konkursu. (czytelny podpis osoby sfotografowanej, data)  
-  każdy uczestnik Konkursu, przesyłając fotografię, zgodnie z treścią ust. 3 wyżej, 
udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania 
z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019, poz. 1231 ze zm.), 
w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, 
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wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich 
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich 
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. 
- Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez 
żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania 
formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz internet, jak również 
prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem 
do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, 
a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę 
(takich jak np. ulotka, folder, album, kalendarz, strona internetowa, profil na 
facebooku itp.). 

 
5) Termin składania prac upływa 30 września 2021 r. (do godz. 15:00)  
 Prace dostarczone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają ocenie.  
 Nie przyjmujemy prac w formie wydruków. 
 Miejsce i sposób składania prac:   

 Uczestnik zapisuje wybrane zdjęcie na płycie CD i opisuje płytę 
w sposób trwały, podając następujące informacje: imię, nazwisko 
oraz dopisek „Kalendarz 2022”.  

 Opisaną płytę uczestnik umieszcza w opakowaniu, po czym wypełnia 
załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, i własnoręcznie je  
podpisuje. 

 Płytę oraz dokumenty należy umieścić w kopercie, a następnie 
zaklejoną kopertę, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem 
„Gmina Jemielno w Twoim obiektywie”.  

 Zaklejoną kopertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Jemielno - pokój nr 9 lub 
– w przypadku nieobecności pracownika – w sekretariacie.  

 
6) Ocena i nagrody:  
 Organizator po upływie terminu zgłaszania prac, powoła komisję, która dokona 

oceny zgłoszonych prac i wyłoni zwycięzcę. 
 Spośród wszystkich zgłoszonych prac, komisja wybierze jedną, której autor 

otrzyma Nagrodę Główną o wartości 500 zł (słownie: pięćset zł 00/100), 
a praca zostanie wykorzystana w kalendarzu Gminy Jemielno na rok 2021. 
Zwycięzca otrzyma symboliczny czek, natomiast rozliczenie nastąpi na podstawie 
faktury przedstawionej przez Zwycięzcę. Dane do faktury zwycięzca otrzyma po 
ogłoszeniu wyników.  

 Fundatorem nagród jest Organizator.  
 Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania większej ilość fotografii przy 

tworzeniu kalendarza.  
 Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody Głównej, jak również do 

przyznawania dodatkowych nagród lub wyróżnień,   
 Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Gminy Jemielno oraz na fanpage’u Gminy Jemielno.   
 Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  
 Autor zwycięskiej pracy zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach 

i o sposobie odbioru nagrody. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane 
w internecie, na stronie Organizatora i na facebooku, i w lokalnej prasie.  

 Organizator zastrzega sobie możliwość wybrania zdjęć do kalendarza poprzez 
zorganizowanie głosowania np. w mediach społecznościowych.  
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7) Inne: 
 Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość wyeksponowania wszystkich zgłoszonych 

prac w ramach wystawy pokonkursowej, jak również wykorzystywania ich 
w przygotowaniu materiałów promocyjnych Gminy Jemielno.   

 Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym 
regulaminem i akceptacją jego postanowień, jak również z wyrażaniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 1 - METRYCZKA 

1. Imię i nazwisko uczestnika ……………….…………………………………………. 
 

2. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) : ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Miejsce wykonania zdjęcia ………………………………………………………….. 
 

4. Oświadczam, że zgłoszoną do konkursu fotografię wykonałem/am osobiście i posiadam pełnię praw 
autorskich. Zgłoszona fotografia nie była wcześniej publikowana w mediach, prezentowana publicznie ani 
zgłaszana do innych konkursów. Zgłoszona fotografia nie stanowi fotomontażu.    

5. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wykonanej przeze mnie fotografii do przygotowywania materiałów 
promocyjnych Gminy Jemielno. 

 
………………………………………………. 

        Podpis opiekuna lub rodzica, lub w przypadku osób dorosłych – uczestnika  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. ochrony danych osobowych 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych Urząd Gminy Jemielno, Jemielno 81 56-209 Jemielno.  

2. Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Jemielno jest p. Natalia Ratajewska, kontakt: 783 479 791 

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków związanych z organizacją (rekrutacja uczestników, 

przeprowadzenie konkursu, promocja wydarzenia, ogłoszenie wyników, wydruk kalendarza itp.) konkursu 

fotograficznego „Gmina Jemielno w Twoim obiektywie”.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w  

związku z wyrażeniem zgody na udział w konkursie fotograficznym  „Gmina Jemielno w Twoim obiektywie”.   

6. Mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

 

 …………………………….    ………………………………………… 
              miejscowość i data   czytelny podpisu uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich)  

  

 

 

  


