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REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Wszystko kwitnie wkoło” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Internetowy Konkurs Fotograficzny, zwany w dalszej części „Konkursem”, urządzany jest 

pod nazwą „Wszystko kwitnie wkoło”. 

2. Definicje: 

a) Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu; 

b) Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w szczególności w par. 7 Regulaminu; 

c) Laureat – zdobywca nagrody (dalej: Nagroda) w Konkursie; 

d) Miejsce zamieszkania – zgodnie z polskim prawem cywilnym to miejscowość, w której osoba 

fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC), tj. centrum interesów osobistych  

i życiowych Uczestnika. 

§2 

Cele konkursu 

Utrwalenie piękna przyrody, prezentacja wykonanych fotografii, pobudzanie do kreatywności  

i aktywizacja mieszkańców Gminy Niemce. 

§3 

Organizatorzy Konkursu 

Organizatorami Konkursu są Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach (21-025 Niemce) przy  

ul. Lubelskiej 121, tel. 81 756 15 21, e-mail: info@niemce.pl oraz Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą 

w Niemcach (21-025 Niemce) przy ul. Różanej 10, tel. 81 756 15 55, e-mail: gok.niemce@poczta.fm 

zwanymi dalej „Organizatorem”. 

§4 

Czas trwania Konkursu 

Konkurs trwa od dnia opublikowania go na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

Organizatora do dnia 26.06.2020 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrywania ewentualnych 

reklamacji). 

§5 

Zasady Konkursu 

1. Konkurs ma charakter lokalny i organizowany jest na terenie Gminy Niemce, w powiecie 

lubelskim, województwo lubelskie z pomocą medium społecznościowego Facebook. 
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2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gminy Niemce bez ograniczeń wiekowych, 

tj. osoby, których miejsce zamieszkania znajduje się w granicach administracyjnych Gminy 

Niemce. 

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Gminy Niemce i Gminnego Ośrodka 

Kultury w Niemcach. 

4. Przystępując do Konkursu, każdy z Uczestników przesyła drogą elektroniczną, jedną, 

niepublikowaną wcześniej, wykonaną przez siebie fotografię, prezentującą wiosenne walory 

przyrodnicze Gminy Niemce (zdjęcie musi być wykonane na terenie Gminy Niemce). 

5. Przesłane prace zostaną opublikowane na fanpage’u Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 2 czerwca 

2020 w specjalnym albumie „Konkurs fotograficzny – Wszystko kwitnie wkoło”. Na każde zdjęcie 

będzie można oddać swój głos do dnia 10 czerwca do godziny 12.00 poprzez danie tzw. like’a. 

6. Konkurs organizowany jest bez podziału na kategorie wiekowe. 

§6 

Termin i procedura zgłoszeń 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Gminy Niemce, 

która w okresie od dnia opublikowania informacji o Konkursie do dnia 1.06.2020 r. do godz. 12.00 

prześle na adres e-mail: gok.niemce@poczta.fm jedną, niepublikowaną wcześniej, wykonaną 

przez siebie fotografię, prezentującą wiosenne walory przyrodnicze Gminy Niemce oraz skany lub 

czytelne fotografie wypełnionych i podpisanych własnoręcznie: 

a) Formularza Zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu; 

b) Jeśli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, dodatkowo Zgodę Opiekuna Prawnego na udział  

w Konkursie, stanowiącą Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu. 

2. Fotografia konkursowa powinna być przesłana w formacie jpg, maks. 10 MB. 

3. Każdy z Uczestników Konkursu, przesyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza, iż:   

a) Zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.  

b) Dostarczona Organizatorowi treść zgłoszenia konkursowego, tj. fotografia konkursowa jest 

przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób 

trzecich,  

c) Przysługują mu prawa autorskie do fotografii konkursowej w takim zakresie, iż jest on 

uprawniony do zgłoszenia jej do udziału w Konkursie i przekazania Organizatorowi w ramach 

zgłoszenia do Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.  

d) W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym, Uczestnik Konkursu, w przypadku ewentualnych roszczeń osób 

trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje 

wszystkie związane z tym koszty, w szczególności odszkodowania.  

e) Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora, bez odrębnego wynagrodzenia, 

pracy złożonej w Konkursie, na zasadach i w zakresie określonym w § 9 ust. 6 i 7. 

4. Zgłoszenia konkursowe, które wpłyną na podany wyżej adres mailowy po wyznaczonym terminie 

lub nie będą spełniać wymagań określonych w ust. 1 i 2, nie będą brane pod uwagę i zostaną 

usunięte. 

5. Organizator nie odpowiada za problemy związane z internetem i dostawcami usług 

internetowych. 

mailto:gok.niemce@poczta.fm
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§7 

Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród 

1. Organizator przyzna dwie nagrody rzeczowe: 

a) Nagrodę Użytkowników Facebook’a; 

b) Nagrodę Jury 

2. Nagrodę Użytkowników Facebook’a otrzyma autor zdjęcia, które po umieszczeniu na fanpage’u 

Gminnego Ośrodka Kultury w specjalnym albumie „Konkurs fotograficzny – Wszystko kwitnie 

wkoło” w okresie od 2.06.2020 r. do 10.06.2020 r. do godz. 12.00 otrzyma największą ilość 

like’ów. 

3. Nagroda Jury zostanie przyznana autorowi zdjęcia, które zdaniem 3-osobowej komisji 

konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora, będzie uznane za najlepsze 

spośród wszystkich nadesłanych prac. Komisja oceniając prace będzie brała pod uwagę m. in.  

kompozycję, wyobraźnię twórczą oraz walory artystyczne. Decyzje komisji są ostateczne i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

4. Organizator zastrzega sobie także prawo do przyznania wyróżnień w Konkursie.  

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu indywidualnie drogą mailową. 

6. Wyniki Konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych 

i w mediach społecznościowych Organizatora w dniu 12 czerwca 2020 r. 

7. Nagrody zostaną wręczone Laureatom w siedzibie Organizatora po wcześniejszym umówieniu się 

na konkretny dzień i godzinę Laureata z Organizatorem. 

8. Nieprzekraczalny termin odbioru Nagrody upływa 26 czerwca 2020 r. 

9. Warunkiem odebrania Nagrody w Konkursie jest okazanie dokumentu tożsamości zawierającego 

zdjęcie oraz dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w Formularzu Zgłoszeniowym 

do Konkursu, a następnie wypełnienie i podpisanie Protokołu Odbioru Nagrody, który stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

10. Laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę. 

§8 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121,  

21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach ul. 

Różana 10, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 55, gok.niemce@poczta.fm . 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie na podstawie zgody 

wyrażonej przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO); 

4. Dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) Uczestnika mogą zostać udostępnione na stronie 

internetowej organizatora konkursu – www.niemce.pl, www.gok-niemce.pl,oraz mediach 

społecznościowych Organizatora. 

mailto:info@niemce.pl
mailto:gok.niemce@poczta.fm
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5. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres realizacji przez Organizatora Konkursu 

„Wszystko kwitnie wkoło”. 

6. Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Uczestnik ma prawo:  

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) do żądania usunięcia danych osobowych; 

d) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody; 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy  RODO. 

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich uniemożliwi 

udział w konkursie. 

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, niezwiązanych z organizacją 

Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem przez Uczestników Konkursu błędnych, 

nieaktualnych lub nieprawdziwych danych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie nagród przez Laureatów Konkursu, 

jeżeli brak odbioru wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora. 

3. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu, przerwania lub odwołania konkursu bez 

podania przyczyny. Informacja taka zostanie niezwłocznie po podjęciu decyzji opublikowana na 

stronie internetowej Organizatora. 

4. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, 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 (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) – 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich osób trzecich. 

6. Uczestnicy Konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do 

zgłoszonej przez siebie pracy konkursowej, na następujących polach eksploatacji: korzystanie, 

rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz 

rozpowszechnianie przez Organizatora w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym 

publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania w dowolnej formie, drukowania oraz 

rozpowszechniania prac zgłoszonych do Konkursu w ramach prowadzonych działań 

promocyjnych, w tym publikowania na swojej stronie internetowej, w swoich materiałach 

informacyjno-promocyjnych, a także publicznego prezentowania bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych.  

8. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

9. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

do Internetowego Konkursu Fotograficznego 

„Wszystko kwitnie wkoło” 

Informacje o uczestniku 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Data urodzenia Uczestnika  

Adres zamieszkania / adres 
do korespondencji 
Uczestnika 

 

Nr telefonu Uczestnika lub 
opiekuna prawnego 

 

e-mail Uczestnika lub 
opiekuna prawnego 

 

Uwaga. Wszystkie pola muszą być wypełnione 

 

 

Ja,………………………………………………………………………….…………………………………….    
(imię i nazwisko Uczestnika lub opiekuna prawnego) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych Załącznikiem Nr 1  

do Regulaminu Konkursu „Wszystko kwitnie wkoło”, przez Wójta Gminy Niemce ul. Lubelska 121,  

21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach  

ul. Różana 10, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 55, gok.niemce@poczta.fm w celu uczestnictwa  

w niniejszym Konkursie.  

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na 

warunki w nim zawarte. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data, podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego)                    

 

 

 

mailto:info@niemce.pl
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 

na udział w konkursie „Wszystko kwitnie wkoło” 

 

Ja/My,…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(imiona i nazwiska przedstawicieli ustawowych Uczestnika) 

wyrażam/y zgodę na udział w Konkursie „Wszystko kwitnie wkoło” mojego/naszej/go 

syna/córki/podopiecznej/go 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 

Jednocześnie oświadczam/y, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam/y 

zgodę na warunki w nim zawarte; 

 

……………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
(miejscowość, data, czytelny podpis Opiekunów prawnych) 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja/My niżej podpisani wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

objętych Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Wszystko kwitnie wkoło” przez Wójta Gminy 

Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Niemcach ul. Różana 10, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 55, gok.niemce@poczta.fm w celu 

uczestnictwa w niniejszym Konkursie.  

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data, czytelny podpis opiekunów prawnych) 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY 

w Internetowym Konkursie Fotograficznym 

„Wszystko kwitnie wkoło” 

Dane Laureata Konkursu 

NAGRODA  

Imię i nazwisko Laureata  

Adres zamieszkania / adres 
do korespondencji 
Uczestnika 

 

e-mail Laureata lub 
opiekuna prawnego 

 

Uwaga. Wszystkie pola muszą być wypełnione 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY/OPIEKUNA PRAWNEGO LAUREATA 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto 

oświadczam, iż nie jestem pracownikiem Organizatora. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wygraną w Konkursie pod nazwą 

„Wszystko kwietnie wkoło”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

otrzymania nagrody. Rozumiem, że w związku z udostępnieniem moich danych osobowych 

przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania.  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu „Wszystko kwitnie wkoło” oraz 

wyrażam zgodę na wszystkie warunki w nim określone. 

Niniejszym kwituję odbiór nagrody.  

UWAGA! Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody!

   

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis Laureata/opiekuna prawnego Laureata) 


