Regulamin
Konkursu Fotograficznego
„Cztery pory roku w dolinie Radomki”
I ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizator: Związek Gmin „RADOMKA”
2. Adres Organizatora: ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk tel: 48 618-00-42
3. Osoba upoważniona do udzielenia informacji na temat Konkursu Katarzyna Wojcieszak,
tel: 48 618-00-42, email: radomka@radomka.pl
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.radomka.pl jako
załącznik do Ogłoszenia Konkursu.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie aktualnych prac fotograficznych ukazujących atrakcyjne miejsca
pod względem turystycznym, kulturowym czy zabytkowym w otoczeniu przyrody w jednej z pór roku
identyfikujące daną gminę z terenu Związku Gmin „Radomka”
2. Konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach, odpowiedniej porze roku, nabór zdjęć będzie obywał się w
następujących terminach:
- „Zima” od 26.01.2022 do 21.03.2022 r.
- „Wiosna” od 22.03.2022 r. do 20.06.2022 r.
- „Lato” od 21.06.2022 r. do 20.09.2022 r.
- „Jesień” od 21.09.2022 r. do 22.10.2022 r.
3. Nagrodzone zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia i wydania kalendarza na 2023 rok.
III CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. rozwijanie kreatywności i motywowanie do doskonalenia umiejętności fotograficznych,
2. poszukiwanie wyjątkowych miejsc oraz zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie
znanych,
3. upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i jednej z form artystycznego
wyrazu,
4. ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w odsłonach czterech pór roku.
5. publikacja kalendarza na 2023 rok promującego dolinę rzeki Radomki z nagrodzonych zdjęć
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych z terenu Związku Gmin „Radomka”
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV -VII (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
3. Uczestników zgłasza szkołę w wyznaczonych terminach
4. Każdy z uczestników może zgłosić 1 zdjęcie własnego autorstwa w całym okresie trwania konkursu. Szkoła
może zgłosić max. 3 prace w każdej kategorii.
5. Prace muszą być w formacie JPG, minimum 2500x2000 pikseli i maksymalnie w plikach
nieprzekraczających 10 MB.
6. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych
plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
7. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie były
nagradzane w innych konkursach. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o

tych faktach.
9. Do Pracy Konkursowej powinna zostać załączona informacja o autorze z poniższymi danymi:
a) Dane szkoły
b) imię i nazwisko,
c) wiek,
c) adres e-mail,
d) telefon kontaktowy,
e) imię i nazwisko opiekuna
f) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osób niepełnoletniej,
g) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć,
h) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
10. Informacje te powinny zostać dołączone na specjalnym formularzu, który stanowi załącznik do
regulaminu.
11. Podanie danych osobowych, o których mowa w § 3 pkt. 5 niniejszego regulaminu, jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich
na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania,
a także prezentowania prac na wystawach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Związek
Gmin „Radomka” oraz zgodę na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
13. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, naruszające prawo do prywatności, zawierające
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
14. Osoba nadsyłająca Pracę Konkursową wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 2016r. poz. 922 z późn. zm).
15. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie.
V ZGŁOSZENIA PRAC
1. Zgłoszenia prac odbywać się będą poprzez szkoły podstawowe z terenu Związku w następujących
kategoriach i terminach
- „Zima” od 26.01.2022 do 21.03.2022 r.
- „Wiosna” od 22.03.2022 r. do 20.06.2022 r.
- „Lato” od 21.06.2022 r. do 20.09.2022 r.
- „Jesień” od 21.09.2022 r. do 22.10.2022 r.
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego z niezbędnymi zgodami i
oświadczeniami dostępnego na stronie Organizatora www.radomka.pl . W przypadku przesłania drogą
elektroniczną należy zeskanować podpisany formularz.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie w 2022 roku, muszą być pracami autorskimi.
4. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: radomka@radomka.pl lub pocztą na adres
Związek Gmin „Radomka” ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny”
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.
6. Zgłoszona praca powinna zawierać:
- zdjęcia zapisane na dowolnym nośniku danych typu pendrive, płyta CD itp., zgodne z wymogami, o których
mowa w punkcie IV niniejszego Regulaminu konkursu,
- nadesłane fotografie (plik jpg.) należy opisać według następującego wzoru:
Imię_Nazwisko_Kategoria_Miejscowość_Szkoła.

- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz oświadczeniami, będący załącznikiem nr 1 do
Regulaminu konkursu
7. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
2. Autorzy najlepszych prac oraz szkoły otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
3. Za główne kryterium przyjmuje się pomysł, zgodność pracy z tematem konkursu oraz jakość zdjęć.
4. Organizator powiadomi szkoły o rozstrzygnięciu konkursu oraz dacie i miejscu wręczenia nagród.
7. 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.
VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO
1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Radomka, Zachęta 57, 26-650 Przytyk,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
e) każdy posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do
przenoszenia danych
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować
niemożliwością uczestnictwa w Konkursie
g) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
h) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
i) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
2. Jednocześnie akceptując regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu
upublicznienia wizerunku na stronie internetowej(lub innym wskazanym miejscu)

