
REGULAMIN  

Konkursu fotograficznego pt. „Nasza jesień w obiektywie” 

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. 

2. Tematem prac jest ukazanie Gminy Jeżowe w kolorowej jesiennej szacie 

3. Fotografie musza pochodzić z terenu Gminy Jeżowe i przedstawiać: lokalne krajobrazy, 

architekturę, przyrodę.  

4. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Jeżowe  z podziałem na grupy wiekowe:  

I: 5 do 12 lat,  

II: 13 do 18 lat, 

III: powyżej 18 lat. 

5. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się fotografią zawodowo oraz pracownicy 

Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem. 

6. Każdy z autorów może nadesłać do 5 -10 fotografii. Prace będą oceniane jako całość. 

7. Prace oraz poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać pocztą elektroniczną na 

adres gckjezowe@gmail.com z dopiskiem „NASZA JESIEŃ W OBIEKTYWIE” 

8. Prace w formacie JPG, JPEG lub TIFF o wymiarach nie mniejszych niż 1200x1600 pikseli i wraz z 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na podany wyżej adres e-mail. 

9. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności 

nie mogą naruszać ich praw majątkowych ani osobistych, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. 

10. Prace należy nadsyłać do 14 listopada 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 listopada 

2022 r. 

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 

12. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.gckjezowe.pl i w mediach 

społecznościowych organizatora. 

13. Prace zaprezentowane będą w formie wystawy w siedzibie organizatora lub wystawy online na stronie 

internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez organizatora. 

Dopuszczamy również możliwość publikacji wybranych prac w prasie lokalnej i wydawnictwach, 

albumach w przyszłości. 

14. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu. 

15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu w całości. 

16. Integralną częścią regulaminu jest klauzula informacyjna zgodna z art. 13 RODO. 

 

Konkurs pod patronatem Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka 
 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

 

 

mailto:gckjezowe@gmail.com


Karta zgłoszenia do  konkursu fotograficznego  

„Nasza jesień w obiektywie” 
 

 

1. Imię i nazwisko autora:……………………………………………………….  

2. Wiek autora:…………………………………………………………………..  

3. Kategoria: (właściwe podkreślić)  

I: 5 do 12 lat,  

II: 13 do 18 lat, 

III: powyżej 18 lat. 

4. Telefon kontaktowy do autora pracy bądź rodzica/opiekuna  

……………………………..………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO  

w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w Gminnym Centrum Kultury  w Jeżowem na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody 

na przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Nasza jesień w obiektywie” dla dzieci i młodzieży Zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani 

dziecka jest Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 236/2, NIP 865 22 59 656 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 

kontaktować się z inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber. 

Kontakt: pocztą elektroniczną na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com 

telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338 

 3. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane w celu 

związanym z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Nasza jesień w obiektywie” dla dzieci 

i młodzieży  

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych / danych osobowych Pana/Pani dziecka mogą 

być: użytkownicy Internetu, mediów społecznościowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane 

przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wynikającym z realizacji konkursy plastycznego 

6. Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), 

b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

d) prawo wniesienia sprzeciwu, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza 

przepisy RODO, 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia 

danych osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 

tych danych spowoduje nie zaliczenie w poczet uczestników konkursu 

9. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany (art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania. 

 

 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

 

1. Ja niżej podpisany/-a wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie moich danych osobowych / danych 

osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem (dane te będą obejmować: 

imię/imiona, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail, udział w warsztatach) oraz wizerunku 

w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego „Nasza jesień w obiektywie”. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) 

oraz art. 6, ust. 1 lit. e. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

2. Dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą m.in. na stronie internetowej i profilach 

internetowych zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem oraz innych mediach w celu 

informacji i promocji. Podstawa prawna: art. 81ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz art. 6, ust. 1, li. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z Klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych 

w Gminne Centrum Kultury  w Jeżowem związanych z przeprowadzeniem konkursu fotograficznego 

„Nasza jesień w obiektywie” 

 

 

 

 

…………….………………… 

Miejscowość i data 

 

 

………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego 

(w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia 

formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic/opiekun prawny) 

 

 

 


