
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
pn. „Z książką mi do twarzy” 

 
 

§1 PRZEPISY OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu (zwany dalej GOKiS lub 

Organizator) z siedzibą przy Placu H. Pobożnego 6 w Legnickim Polu. 
2. Konkurs organizowany jest w celu podkreślenia przypadającego w dniach 08-15.05.2022 r. Tygodnia Bibliotek. Do 

konkursu obowiązują zgłoszenia mailowe na adres: gokis_lp@wp.pl 
3. Konkurs dedykowany jest do mieszkańców gminy Legnickie Pole. 
4. Organizator może wykorzystać przesłane fotografie w związku z działalnością statutową oraz w celu promocji. 

 
§2 CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest propagowanie fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 
Inspirowanie oraz motywowanie do rozwijania twórczości artystycznej, kształtowanie  
i popularyzowanie zainteresowań fotografią, czytelnictwem, a także budzenie pasji.  

 
§3 ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

1. Każdy Uczestnik konkursu może nadesłać jedno zgłoszenie. 
2. Zgłoszenie musi zawierać jedno zdjęcie, przedstawiające jego autora i okładkę wybranej przez niego książki, 

tworzących wspólną kompozycję.  Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, do których osoba nadsyłająca 
zgłoszenie ma prawa autorskie oraz spełniające wytyczne określone w regulaminie. 

3. Zgłoszona praca może mieć przypisanego jednego autora.   
4. Fotografię należy przesłać mailowo (gokis_lp@wp.pl) jako załącznik wraz z opisem w wiadomości mailowej 

według szablonu:  
imię i nazwisko autora oraz dane kontaktowe: adres, telefon,  
w tytule wiadomości należy zawrzeć: Konkurs fotograficzny „Z książką mi do twarzy”- zgłoszenie konkursowe. 

5. W przypadku braku tematu w tytule, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotwarcie wiadomości. 
6. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 24.05.2022 r. do godziny 24.00. 
7. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 
8. Zdjęcie należy przesłać w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 1500x2102 pikseli. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia fotografii, które w jego ocenie są nieprzyzwoite.  
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów 

tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
 

§4 OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Oceny fotografii dokona jury, powołane przez Organizatora. 
2. Decyzje jury są ostateczne. 
3. Każda praca konkursowa będzie oceniania za: 

a) zgodność z tematem konkursu, 
b) oryginalne i pomysłowe ujęcie tematu, 
c) walory estetyczne i artystyczne zdjęcia. 

4. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za pierwsze trzy miejsca. 
5. Ogłoszenie wyników nastąpi do 03.06.2022 r.  

 
 

§5 KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy 
Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  

 W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu został powołany Inspektor Ochrony Danych  
z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@centrumbip.pl. 
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 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury 
 i Sportu na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz na podstawie: 

 Art. 6 ust. 1 lit. b, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

 Art. 6 ust. 1 lit. c, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 

 Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w obsługę oraz realizację zadania, co do którego 
zostały podane. 

 Dane nie będą przekazywane poza obszar krajów Unii Europejskiej. 

 Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 

 Każdy ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Każdy ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa., gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
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. 

 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zapewnia swobodny dostęp do niniejszego regulaminu, zamieszczając go na swojej stronie 
internetowej oraz udostępniając go w swojej siedzibie. 

2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  
3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatorów z 

nadesłanych zdjęć. 
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 


