
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Żniwa w powiecie gołdapskim 2020” 

 
1. Organizatorzy konkursu:  

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach 
i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.  

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zażynki w Lisach” dofinansowanego  
ze środków Powiatu Gołdapskiego. 

2. Cel konkursu: 

- zachęcenie fotografów do zainteresowania się szeroko pojmowaną tematyką żniwną,  
a także związanymi ze żniwami tradycjami, obrzędami i współczesnym obrazem żniw, 

- promowanie walorów przyrodniczych, a także zmian w krajobrazie związanych  
ze żniwami w powiecie gołdapskim,  

- kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach wsi polskiej  
i ukraińskiej kultywowanych na Mazurach. 

3. Przedmiot konkursu: 

- fotografie o tematyce żniwnej (rozpoczęciem i zakończeniem żniw, pracami związanymi 
z dbaniem o plony, tradycjami, obrzędami itp.), 

- fotografie muszą zostać wykonane na terenie powiatu gołdapskiego – do każdego 
zdjęcia musi zostać podane miejsce wykonania pracy, 

- fotografie w formie cyfrowej o minimalnym rozmiarze 1772 x 1181 pikseli w formacie 

jpeg, 

- fotografie nie mogą być fotomontażem, 

- każdy autor może przesłać max. 3 zdjęcia, 

- w nazwie pliku proszę podać: imię, nazwisko, tytuł pracy, miejsce wykonania zgodnie 
ze wzorem: imie_nazwisko_tytul_miejsce. 

- prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy  
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o ww. faktach oraz zgodą  
na opublikowanie prac w internecie wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku 

autora. 

-fotografie należy przesłać na adres mailowy: gofund@wp.pl   

4. Adresaci konkursu:  
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 W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 12 roku życia. Osoby niepełnoletnie 
muszą dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz 
publikację danych osobowych oraz prac zgłoszonych w konkursie. 

5. Warunki uczestnictwa: 

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez przesłanie fotografii na adres mailowy 

gofund@wp.pl . W tytule e-mail proszę napisać: konkurs fotograficzny żniwa 2020, zaś  
w  treści e-maila prosimy podać: imię, nazwisko, wiek, miejscowość zamieszkania, 
telefon i e-mail kontaktowy, tytuły prac. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 sierpnia 2020 roku.  

6. Ocena prac:  

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. 

Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę:  

- trafność doboru tematu pracy, 

- jakość wykonania,  

- oryginalność. 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

7. Nagrody: 

W konkursie zostaną przyznane bony na nagrody rzeczowe w wysokości:  

- I miejsce 400 zł,  

- II miejsce 250 zł, 

- III miejsce 150 zł. 

Przyznane zostanie wyróżnienie za zdjęcie przedstawiające portret związany z głównym 
tematem konkursu – 200 zł. 

8. Postanowienia końcowe:  

- organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu,  

- udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa  
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,  
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- poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte  
w regulaminie, 

 - regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatorów, 

- wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustalają organizatorzy. 

 10. Kontakt:  

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem mail: gofund@wp.pl oraz numerami tel. 

508 118 968, 511 128 606. 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Zażynki w Lisach” dofinansowanego  
ze środków Powiatu Gołdapskiego. 
 

 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz regulacje dotyczące praw autorskich 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu są: 
a) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach, z siedzibą Lisy 30, 19-520 

Banie Mazurskie, 

b) Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, z siedzibą przy ul. Wolności 11, 19-500 

Gołdap, adres e-mail: gofund@wp.pl,  

zwani dalej Administratorem lub Organizatorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: gofund@wp.pl. 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, 
pseudonim oraz wizerunek. 

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz 

że udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora  
na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie 

niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją oraz promocją 
Konkursu poprzez umieszczenie informacji o jego laureatach oraz nadesłanych prac  
w materiałach reklamowych i promocyjnych Administratora oraz Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych Nadzieja w Lisach i Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny, w tym  

na oficjalnych stronach internetowych Administratora. 

6. Niezbędne dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników konkursu oraz ich prace 

konkursowe mogą zostać przekazane lokalnym mediom w celach, o których mowa w pkt. 5. 



Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, 

email) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności  
z programem Tarcza Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube). 

7. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody. 
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,  

ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 
Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych. 

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 
10. Uczestnik Konkursu zapewnia, że: 
a) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, 
dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw 
autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw  

w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe, 
b) w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 
wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność  
za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

11. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Z chwilą doręczenia fotografii 
(pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa (uzyskuje) licencję niewyłączną 
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich  

do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 
a) publiczne udostępnianie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
b) wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację dowolną techniką, 
c) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, 
d) publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej  

w globalnej sieci internetowej (w szczególności na stronach internetowych organizatora,  

w tym na portalach społecznościowych) oraz w formie drukowanej, 
e) wprowadzenie do obrotu oryginałów fotografii (jeśli takie zostały przekazane) wraz z ich 
opracowaniem albo egzemplarzy, na których fotografię utrwalono, w tym udostępnianie, 
użyczanie lub najmowanie oryginału lub egzemplarzy, 
f) rozpowszechnianie w prasie, w sieci telewizyjnej, w sieci internetowej, na plakatach 

wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, 

g) modyfikowanie fotografii w całości lub w części oraz dokonywanie ich opracowań  
w całości lub części, 
h) swobodne używanie i korzystanie z fotografii oraz ich pojedynczych elementów w zakresie 
reklamy i promocji dokonywane przez Organizatora, 

i) Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na korzystanie z opracowań fotografii. 
12. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z fotografii  
na którymkolwiek odrębnym polu eksploatacji. 
13. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność  
za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych 

osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów  
w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej 

odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą  
za naruszenia praw osób trzecich zarówno wobec Organizatora jak i ww. osób trzecich. 



Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. 
14. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą oraz 
przysługują mu wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie  
do nadesłanych fotografii i prace te nie naruszają jakichkolwiek dóbr osobistych  
i materialnych osób trzecich. 


