
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO - „GMINA OLSZEWO-BORKI W
OBIEKTYWIE” 

I. Organizator konkursu.
§1

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Gmina Olszewo-Borki w obiektywie” jest  Gminny
Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, zwany dalej Organizatorem.

II. Cel i zakres przedmiotowy konkursu.

§2

1. Promowanie walorów przyrodniczych oraz architektonicznych gminy Olszewo-Borki.

2. Rozbudzenie zainteresowania fotografią jako formą wyrazu artystycznego.

3. Rozbudzenie zainteresowania walorami gminy Olszewo-Borki wśród jej mieszkańców.

4.  Wyłonienie  fotografii,  które  posłużą  jako szata  graficzna  do  kalendarza  promującego  gminę
Olszewo-Borki

III. Założenia konkursu.
§3

1. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gminy Olszewo-Borki.

2. Fotografie muszą być pracami autorskimi.

3.  Fotografie  muszą być wykonane na terenie  Gminy Olszewo-Borki  i  przedstawiać jej  walory
przyrodnicze bądź architektoniczne.

4. 12 zwycięskich fotografii zostanie wykorzystane do zaprojektowania kalendarza promującego
gminę Olszewo-Borki na rok 2023.

4.  Warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  przesłanie  fotografii  wraz  ze  zgłoszeniem  oraz
klauzulą RODO na adres e-mail: gok@olszewo-borki.pl.

IV. Zasady konkursu.

§4

1. Jedna osoba może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery fotografie.

2.  Nie  zezwala  się  na  stosowanie  fotomontaży  polegających  na  łączeniu  elementów  zdjęcia
pochodzących z różnych plików.



3. Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób.

4. Fotografie muszą być wykonane w poziomie w rozmiarze 30x20 lub w proporcji boków 3:2.

5. Termin składania prac konkursowych upływa 25 listopada 2022 r.

V. Prawa i oświadczenia.

§5

1. Przekazanie pracy konkursowej wraz z formularzami jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

2.  Każdy  uczestnik  Konkursu  przesyłając  fotografię  zgodnie  z  treścią  ust.  5  wyżej,  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.

VI. Ocena prac.

§6

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

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

4.  Jury nagrodzi  12 prac,  które następnie zostaną wykorzystane do zaprojektowania kalendarza
promującego gminę Olszewo-Borki na rok 2023.

5. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu.

VII. Nagrody.

§7

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci kart podarunkowych.
                       

VIII. Postanowienia końcowe.

§8

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest organizator
konkursu. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do niego wyraża zgodę na przetwarzanie



danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz późniejszej promocji, na warunkach
określonych  w  ustawie  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych.  Zgodnie
z  wymienioną  powyżej  ustawą,  uczestnikowi  konkursu  przysługuje  także  prawo  dostępu  oraz
możliwości zmiany swoich danych osobowych.

2. Regulamin konkursu dostępny jest na  stronie www.gok.olszewo-borki.pl.

3. We wszystkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 19, 07-415 Olszewo-Borki, tel: 570 999 784
lub 570 999 436.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.


