
 

 

 

          

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„ZŁOTE ZAGRODNO - ŁĄKI W KRAJOBRAZIE ZAGRODNA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 

Zagrodno. 

2.  Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Zagrodno. 

3. Przedmiotem konkursu  jest przedstawienie kwietnego krajobrazu Gminy 

Zagrodno poprzez fotografię.  

4. Cele konkursu:  

-Ukazanie Gminy w wiosennym krajobrazie, wskazując na jej walory środowiskowe; 

-Popularyzacja fotografii, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu; 

-Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej. 

5. Sposób przeprowadzenia konkursu:  

- Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.  

- Format prac:  

• Fotografie kolorowe 

• Fotografie o rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 pikseli - najdłuższy bok powinien 

mieć 240 dpi.  

6. Miejsce, termin składania prac i wyniki:  

- prace w firmie elektronicznej należy przesyłać na adres: promocja@zagrodno.eu 

wraz z oświadczeniami stanowiącymi załącznik n 1 i nr 2 do niniejszego 

Regulaminu 

- termin nadesłania prac: 19 czerwca 2020r.; 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 29 czerwca 2020r. przez podanie 

informacji na stronie Urzędu Gminy w Zagrodnie; 

- w treści maila należy wskazać: imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. 
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7. Kryteria oceny prac konkursowych:  

- przesłane prace będą oceniane wg poniższych wskazań:  

• odpowiadające tematyce konkursu; 

• prezentujące zarówno temat jak i Gminę Zagrodno w sposób interesujący; 

• przyciągające uwagę odbiorcy poprzez kreatywność i oryginalność; 

• cechujące się ciekawymi spostrzeżeniami na temat Gminy Zagrodno; 

• cechujące się wysoką estetyką, przejrzystością oraz techniczną poprawnością 

wykonania. 

8. Spośród nadesłanych zdjęć zostanie wybrana tylko jedna fotografia. 

9. Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda.  

10.  Wynik konkursu oraz fotografia, która zdobędzie wyróżnienie, zostaną 

opublikowane na stronie internetowej Gminy Zagrodno: www.zagrodno.eu oraz 

portalu Facebook Gminy Zagrodno. 

11.  Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela 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 dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 

oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu. 

12. Wyróżniona fotografia umieszczona będzie w gabinecie Wójta Gminy Zagrodno.  

Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik. 

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i 

nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w 

materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie. 

14. Udział w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestników konkursu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. (Ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000). 

 



 

 

 

Załącznik nr 1                                                                                                                   

 

 

Konkurs Fotograficzny  

„ZŁOTE ZAGRODNO - ŁĄKI W KRAJOBRAZIE ZAGRODNA” 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

 

 Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia zostało/y wykonane przeze mnie 
samodzielnie.  

 

 

 

....................................................................  

czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         Załącznik nr 2 

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZŁOTE ZAGRODNO - ŁĄKI W KRAJOBRAZIE 
ZAGRODNA” 

Imię  

Nazwisko  

Adres e-mail  

Numer telefonu  

Ilość nadesłanych 

fotografii 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oświadczenie: 

 
1. Oświadczam, że jestem autorem zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z 
dnia 26.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych – RODO) oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu Fotograficznego  którym się 
zapoznałam/em.  

Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora 
Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na publikacje 
zdjęć z przebiegu imprezy w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę się 
na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

 

………………………………………………………………………….. 
data i podpis autora 

 

 

           

 

 

          Z poważaniem 

      

 


