
Druga Edycja Konkursu Fotograficznego Gmina Sawin w Obiektywie 
„Cztery pory roku – Jesień” 

organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

REGULAMIN

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.
Tematem zdjęć jest przedstawienie zjawisk świadczących o obecności jesieni.
Zdjęcia  muszą  być  wykonane  wyłącznie  na  terenie  Gminy  Sawin i  zaopatrzone  w krótki  opis 
obiektu, miejsca lub sytuacji przedstawionej na fotografii. 

II. Uczestnicy konkursu
1.  Konkurs  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gminy  Sawin. Mogą  brać  w  nim  udział 
zainteresowane osoby, zajmująca się fotografią amatorsko.
2. Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria wiekowa – szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe,
b) II kategoria wiekowa – dorośli.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

III. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  maksymalnie  3  fotografie  w  formacie  JPG o  maksymalnym 
rozmiarze 15 MB. Zgłoszone fotografie mogą być uprzednio poddane obróbce graficznej. 
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej 
nie były nagradzane.
4. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu. Obróbka 
zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom  
stosowanym w ciemni fotograficznej, (kadrowanie, rozjaśnianie, kontrastowanie, redukcja koloru 
itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne.
5. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail gok@sawin.pl lub dostarczyć do 
Gminnego Ośrodka Kultury ul. Rynek 17A, 22-107 Sawin do dnia 22 grudnia 2021 r. (w nazwie 
pliku z kartą zgłoszenia powinno być imię i nazwisko autora).
6. Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG, nazwa pliku powinna zawierać: nazwisko autora, jego 
imię i numer kolejny zdjęcia (np. Nowak Jan 1, Nowak Jan 2).
7. Uczestnik wysyłając bądź przynosząc fotografie oświadcza,  że osoby znajdujące się  na zdjęciu 
wyrażają zgodę na ich publikację.
8. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOK-u po numerem telefonu: 82 567 
30 61 lub pod adresem e-mailowym: gok@sawin.pl
9. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie GOK-u, na stronie Facebook Organizatora 
oraz na stronie www.sawin.pl

IV. Nagrody
1. W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła komisję konkursową.
2. Laureaci I, II, III miejsca zostaną uhonorowani nagrodami. O podziale nagród decyduje Jury.
3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 23 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 
stronie internetowej organizatora (Facebook).
4. Nagrody zostaną wręczone autorom w GOK w Sawinie.

mailto:gok@sawin.pl
mailto:gok@sawin.pl


Formularz zgłoszeniowy udziału 
w Drugiej Edycja Konkursu Fotograficznego Gmina Sawin w Obiektywie

 „Cztery pory roku – Jesień” 

Imię i nazwisko ….................................................................................................................................
Miejscowość...........................................................................................................................................
Nazwa szkoły (w przypadku uczniów)........................................................................................................

Lp. Tytuł zdjęcia Charakterystyka  zdjęcia  (co  przedstawia,  gdzie  
i kiedy zostało zrobione)

1.

2.

3. 

Oświadczenia:
* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu, którego organizatorem jest Gminny 
Ośrodek Kultury w Sawinie i akceptuję jego treść. Jestem autorką/em nadesłanych zdjęć i posiadam 
do nich wyłączne nieograniczone prawa majątkowe i autorskie. Przez udział w Konkursie wyrażam 
zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na Gminny Ośrodek Kultury w 
Sawinie  w  zakresie  prezentowania  zdjęć  na  wystawie  pokonkursowej,  stronie  internetowej, 
materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie  imienia i  nazwiska zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o  ochronie  danych),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  s.  1  w  celach  organizacyjnych  konkursu 
fotograficznego.                                          …….…………………………………………  
                                                                                                 (data i czytelny podpis autora) 

** Wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna ….…………….……..…………………..….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie, którego  organizatorem  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Sawinie.  Jednocześnie 
oświadczam,  że  zapoznałam/em się  z  regulaminem Konkursu  i  akceptuję  jego treść.  Wyrażam 
zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw majątkowych na Gminny Ośrodek Kultury w 
Sawinie  w  zakresie  prezentowania  zdjęć  mojego  dziecka  na  wystawie  pokonkursowej,  stronie 
internetowej, materiałach promocyjnych oraz innych wydawnictwach i publikacjach. 
Ponadto  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  moich  oraz  mojego  dziecka  w 
zakresie imienia nazwiska zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z 
przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 
Nr 119, s. 1 w celach organizacyjnych konkursu fotograficznego.
                                                                   ………………….........……………………………………
                                                                                                 (data i czytelny podpis rodzica / opiekuna)

* Oświadczenie wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w Konkursie.
* * Oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie.



Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie 22-107 Sawin 
ul. Chutecka 7 tel. (082) 567 30 61 e-mail: gok@sawin.pl
2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo 
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za 
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  statutowych  zadań,  na 
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i  prawa miejscowego, zgodnie z art.6 
ust.1  lit.c  i  e  oraz  art.  9  ust.2  lit.g   RODO  oraz  ustawą  z  dnia  25  października  1991  r.  o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
W  przypadku  zawarcia  umowy  z  administratorem  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych 
będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
W  przypadku  dobrowolnego  udostępniania  przez  Państwa  danych  osobowych  innych  niż 
wynikające  z  obowiązku  prawnego,  podstawę legalizującą  ich  przetwarzanie  stanowi  wyrażona 
zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych  Natomiast  z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do 
zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
5) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) odbiorcy jakim jest Facebook z 
siedzibą w USA
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na  zgodność  z  prawem przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody przed  jej 
cofnięciem;

e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych 
(RODO);

8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  związku  z  ciążącym  na  Administratorze 
obowiązkiem  prawnym  jest  obowiązkowe,  a  ich  nieprzekazanie  skutkować  będzie  brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie 
pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. 
9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.
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