
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.5.2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 17.01.2020 r.  

 

REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pod tytułem „SUCHEDNIÓW? NATURALNIE!” 

 

1. Organizator, cel i czas trwania Konkursu 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod tytułem „SUCHEDNIOW? NATURALNIE!” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Gmina Suchedniów, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, 26-130 Suchedniów, zwana dalej 

„Organizatorem”.   

1.2 Celem konkursu jest promocja Gminy Suchedniów poprzez odkrywanie, upowszechnianie i eksponowanie 

walorów Suchedniowa za pośrednictwem dziedziny sztuki jaką jest fotografia, z wykorzystaniem potencjału 

fotografów-amatorów działających na terenie Miasta i Gminy Suchedniów. 

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 stycznia 2020 r. i trwa do 10 października 2020 r.  

 

2. Uczestnicy Konkursu 

2.1. „Uczestnikiem Konkursu” jest osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie na zasadach określonych 

   w niniejszym Regulaminie.  

2.2. W konkursie mogą brać udział:  

a) osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin,  

b) osoby niepełnoletnie - za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.   

 

3. Zasady konkursu  

3.1. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:  

a) PRZYRODA I KRAJOBRAZ, 

b) MOMENTY – fotografie pokazujące życie miasta: wydarzenia, ludzi, miejsca.    

3.2 Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu do 5 różnych fotografii lub jeden cykl tematyczny składający się  

z maximum 5 zdjęć w każdej z dwóch kategorii.  

3.3 Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie fotografie:  

a) wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane,  

b) powstałe bez wyraźnej ingerencji graficznej,  

c) wykonane na terenie Gminy Suchedniów w roku 2020,  

d) wykonane w technice cyfrowej zapisane w formacie JPG w rozdzielczości minimum 300 DPI oraz 

wydrukowane na dowolnym papierze fotograficznym w dowolnym formacie (nie mniejszym niż 10 x 15 cm), 

e) opatrzone opisem wg schematu: tytuł, miejsce i data wykonania, kategoria konkursowa, imię/nazwisko/wiek 

autora; 

f) nienaruszające prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także 

ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych  

za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia 

innych osób, w tym również  uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce 

rasistowskiej, naruszające  prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi 

(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.  

3.4 Fotografie konkursowe wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy składać od 20 stycznia 2020 r.  

do 10 października 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście na adres Organizatora: Urząd 

Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów, w kopercie opatrzonej napisem „Konkurs 

fotograficzny pt. „Suchedniów? Naturalnie!”. Wersję cyfrową fotografii należy dołączyć do wersji papierowej na 

nośniku lub przesłać drogą mailową na adres:  konkurs@suchedniow.pl  

3.5 Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 1, w przypadku osoby niepełnoletniej – 

zgodnie z załącznikiem nr 2.    

3.6 Uczestnik konkursu może zostać poproszony o uzupełnienie niekompletnego zgłoszenia. Brak uzupełnienia 

zgłoszenia w terminie 3 dni od przekazania informacji skutkuje dyskwalifikacją z Konkursu.  

3.7 Oceny fotografii dokona Jury powołane przez Organizatora., biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność,   

 kreatywność nadesłanych fotografii.  

3.8 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.  

3.9 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody rzeczowe i finansowe, przy czym łączna pula nagród 

finansowych wynosi 1 500,00 zł brutto.  

3.10 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 października 2020 r.    
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4. Prawa autorskie 

Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik Konkursu    

oświadcza, iż:  

a) w chwili zgłoszenia udziału w konkursie nieodpłatnie przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa 

majątkowe do złożonych do konkursu fotografii, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 

ze zm. 

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do złożonych do Konkursu fotografii,  

c) wszystkie osoby widniejące na fotografiach konkursowych wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.   

 

 

5. Dane osobowe  

5.1. Nadesłane do Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora, który jest 

administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (t.j. Dz.U. 

2019 poz. 1781 r., ze zm.), w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, Podanie ich jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

5.2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

obejmujących imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wyrażenia zgody na udostępnienie wizerunku  

do celów Konkursu.  

5.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania 

/odbioru nagrody, a także realizacji uprawnień z tytułu praw autorskich, zgodnie z postanowieniami  

pkt 4. Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: organizacji wernisażu wystawy zdjęć konkursowych 

wydania publikacji i innych materiałów o charakterze promującym Gminę Suchedniów z wykorzystaniem 

fotografii konkursowych. 

5.4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Konkursu oraz okres obowiązywania uprawnień 

Organizatora uzyskanych na podstawie przystąpienia Uczestnika do Konkursu. 

 

 

 

6. Postanowienia końcowe  

6.1. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem oficjalnego portalu informacyjnego Organizatora -  

www.suchedniow.pl, oficjalnego profilu Gminy Suchedniów na FB oraz Gazety Suchedniowskiej.  

6.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@suchgedniow.pl  

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje   

 uczestników na stronie internetowej www.suchedniow.pl  co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. 

6.4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

6.5. Złamanie ustaleń Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa  

w Konkursie. 
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