
                                                                                  
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„CZTERY PORY ROKU” 

 

I  Organizator konkursu 

Organizatorami konkursu fotograficznego „Cztery pory roku” zwanego dalej „Konkursem” 

są: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą przy ul. Głównej 37, 43-419 Hażlach 

oraz Urząd Gminy w Hażlachu z siedzibą przy ul. Głównej 57, 43-419 Hażlach, zwani dalej 

„Organizatorami”. 

II  Cel i tematyka Konkursu 

Celem konkursu fotograficznego  pt.: „Cztery pory roku” jest: 

- prezentacja najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc gminy w różnych 

porach roku;  

- poszerzenie świadomości i wiedzy na temat gminy Hażlach;  

- zaktywizowanie środowiska ludzi pasjonujących się fotografią.  

III Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych 

fotografią.  

2. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych.  

3. W Konkursie mogą wziąć udział także osoby nie będące mieszkańcami gminy 

Hażlach.  

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatorów, członkowie Jury 

oraz ich najbliższe rodziny. 

IV Czas trwania Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 15.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

2. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać do 31.10.2017 r.  

3. Głosowanie internautów odbywać się będzie od 02.11.2017 r do 19.11.2017 r.  

4. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni do 30.11.2017 r. 

 



                                                                                  
 

 

V Fotografie konkursowe 

1. Do Konkursu mogą być zgłoszone fotografie, które w sposób oczywisty nawiązują do 

celu Konkursu, o którym mowa w pkt II i zostały wykonane przez Uczestnika nie 

wcześniej niż rok przed rozpoczęciem Konkursu. Zgłoszone mogą zostać fotografie 

zarówno dotychczas opublikowane jak i nieopublikowane, jednakże z wyłączeniem 

fotografii zgłoszonych do innego, równolegle trwającego konkursu. 

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną fotografię.  

3. Fotografie konkursowe należy przesłać na adres internetowy wgh@hazlach.pl 

w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie 

większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku oraz 

dostarczyć w wersji papierowej w formacie maksymalnie A4 do siedziby 

Organizatora. 

4. Fotografie zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej 

odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na 

fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. 

5. Fotografie zgłaszane do konkursu mogą być wcześniej nagradzane w innych 

konkursach.  

6. Fotografie niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do 

Konkursu. 

7. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń 

internetowych wykorzystywanych przez uczestników Konkursu. 

VI Zgłaszanie fotografii konkursowych  

1. Fotografie należy wysyłać na adres mailowy wgh@hazlach.pl oraz dostarczać do 

siedziby Organizatora (tymczasowa siedziba: Pogwizdów, ul. Północna 5). 

2. W mailu oraz opisie zdjęć powinny znaleźć się następujące informacje:  

- dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres)  

- numer telefonu, adres e-mail 

- tytuł fotografii 

- datę i miejsce wykonania fotografii  

- plik jpg należy podpisać nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, 

Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.  

3. Zgłoszenia fotografii będą przyjmowane do 31.10.2017 r.  

 

mailto:wgh@hazlach.pl
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VII Prawa autorskie do fotografii  

1. Z chwilą przesłania fotografii do Organizatora Uczestnik: 

a) oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą fotografii w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do 

tychże fotografii, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób 

trzecich; 

b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób 

przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 

Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji; 

 

2. Poprzez zgłoszenie fotografii do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z fotografii przez czas 

nieoznaczony, na wszelkich dostępnych polach eksploatacji, a w szczególności 

w zakresie: 

 

a) utrwalania i zwielokrotniania fotografii - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt 2 lit b - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 

nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

d) nieodpłatnego wykorzystania fotografii w publikacjach, wystawach, filmach 

promujących gminę Hażlach; 

e) zamieszczenia fotografii w galerii konkursowej na stronie www.gokhazlach.pl 

lub innej stronie internetowej organizatora; 

f) prezentacji fotografii, ich utrwalania w postaci kalendarzy oraz 

rozpowszechniania tak wytworzonych egzemplarzy; 

g) prezentacji fotografii w trakcie wystaw z udziałem Organizatora.  

 

3. Organizatorzy w ramach uzyskanej licencji może upoważnić inną osobę lub jednostkę 

do korzystania z fotografii w zakresie uzyskanej licencji, na co uczestnik wyraża 

zgodę. 

4. Uczestnik może wypowiedzieć umowę licencyjną na 3 lata naprzód na koniec roku 

kalendarzowego. 

 



                                                                                  
 

 

VIII Dane osobowe 

1. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych przez Organizatora w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak 

niezbędna dla udziału w Konkursie.  

2. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. Osoby, których 

dotyczą w/w dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji 

Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz  celów Konkursu, ewentualnego 

dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście 

laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 

Organizatora oraz Współorganizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez 

uczestnika konkursu licencji. 

4. W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy 

i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom 

trzecim, na co uczestnik wyraża zgodę. 

IX Jury Konkursu 

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład 

zostanie ustalony przez Organizatorów i podany do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.gokhazlach.pl po upływie terminu  zgłaszania fotografii do 

Konkursu. 

2. Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą 

niejawne. 

3. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury 

Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych 

fotografiach nie są udostępniane.  

X  Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu 

1. Spośród fotografii zgłoszonych do Konkursu jury wybierze trzy fotografie, które 

zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. O ilości fotografii wyróżnionych jury 

zdecyduje podczas obrad.  

2. Podczas głosowania internetowego zostaną wybrane trzy fotografie, które uzyskają 

największą liczbę głosów internautów oddanych za pośrednictwem strony 

internetowej www.gokhazlach.pl. Fotografie otrzymają „Nagrodę Internautów”.  

http://www./
http://www.gokhazlach.pl/


                                                                                  
 

 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.gokhazlach.pl oraz podczas 

wernisażu wystawy fotografii nadesłanych do konkursu.  

 

XI  Nagrody 

1. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane w kalendarzu gminy Hażlach na 2018 r. 

oraz zostaną zaprezentowane podczas wystawy.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród, których lista 

zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gokhazlach.pl 

 

XII  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.gokhazlach.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych 

i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest 

jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

5. Organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną 

powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.gokhazlach.pl z 7-dniowym 

wyprzedzeniem. 
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