
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Jesienne Oblicza Gminy Stanisławów” 

 

 

§1 Organizator konkursu 

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 

 

§2 Przedmiot konkursu 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej jesienny krajobraz 

terenów Gminy Stanisławów. 

 

§3 Cel konkursu 

- rozwijanie zainteresowań, 

- pobudzanie wyobraźni, aktywność twórcza dzieci, młodzieży i dorosłych, 

- promowanie atrakcyjności Gminy Stanisławów. 

 

§4 Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy 

Stanisławów oraz sympatyków Gminy Stanisławów. 

 

§5 Technika wykonania prac 

 

Fotografia, samodzielność 

 

§6 Przebieg konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

- dzieci i młodzież do lat 16, 

- młodzież powyżej 16 lat i dorośli. 

Prace konkursowe (zapisane w formacie jpg lub png) wraz z kartą zgłoszeniową należy 

przesłać w formie elektronicznej na adres gok@stanislawow.pl  w terminie do 29.10.2021r., 

do godziny 16.00 umieszczając w temacie wiadomości Konkurs fotograficzny „Jesienne 
Oblicza Gminy Stanisławów”. 

Fotografię konkursową należy przesłać z następującym opisem: 

- imię i nazwisko, 

- kategoria konkursowa, 

- miejsce wykonania zdjęcia. 

Zdjęcia i wyniki konkursu będą publikowane na naszej stronie 

https://www.stanislawow.pl/kultura, i na funpage od 03.11.2021 r.  

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.11.2021 r. 

Wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca z kategorii dzieci i młodzież do lat 16 oraz trzy 

pierwsze miejsca w kategorii młodzież powyżej 16 lat i dorośli. 

 

§7 Założenia organizacyjne 

http://www.stanislawow.pl/


1. Konkurs zostanie przeprowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Prace nie mogą być grupowe. 

4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie, które zostało zrobione na potrzeby 

konkursu i nie było publikowane w mediach społecznościowych, czasopismach, blogach 

oraz na forach internetowych. 

5. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 

uczestnika.  

6. Zgłoszenie do konkursu następuje na karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik: 

• nr 1 dla osoby pełnoletniej 

• nr 2 dla osoby do lat 16 

do niniejszego Regulaminu. 

7. Każdy uczestnik konkursu zapoznaje się z treści Informacji w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w ramach konkursu  „Jesienne Oblicza Gminy Stanisławów” której 

treść zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

8. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych, w szczególności wizerunku. W 

przypadku dzieci do lat 16 zgodę w imieniu dziecka na karcie zgłoszenia wyraża rodzic lub 

opiekun prawny dziecka. 

9. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela Organizatorowi 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, jak również do publikacji na funpage i na stronie WWW 

Gminnego Ośrodka Kultury lub na stronie WWW Gminy Stanisławów. 

12. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, ogólnie przyjętymi zasadami 

etyki, zasadami dobrego wychowania, kultury osobistej, wykorzystującej zakazane treści, 

niezgodnej z dobrymi obyczajami, nawołującej do nietolerancji, obrażającej uczucia innych 

osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiającej przemoc, naruszającej prawa do 

prywatności, naruszającej prawa osób trzecich, zawierającej materiały chronione prawami 

wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych, zawierającą 

wulgaryzmy, czy treści reklamowe podmiotów trzecich. 

13. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

1) Karta zgłoszeniowa osoby pełnoletniej i oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do Regulaminu; 

2) Karta zgłoszeniowa dziecka i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3) Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w ramach konkursu ,, 

Zimowy Stanisławów w obiektywie” – załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Gminny 

Ośrodek Kultury w Stanisławowie pod adresem: https://www.stanislawow.pl/kultura. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Konkursu z 



ważnych przyczyn. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 

regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do 

Organizatora. 


