
Regulamin konkursu fotograficznego  
„Kolory Pogranicza” 

 
 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Konkurs fotograficzny „Kolory Pogranicza” organizowany jest przez Centrum Kultury w Głogówku 
z siedzibą przy ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek, zwany dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest tworzenie pozytywnego wizerunku pogranicza polsko-czeskiego. 
Najładniejsze zdjęcia, związane z terenem Euroregionu Pradziad (obiekty, ciekawe miejsca, 
wydarzenia, sytuacje, krajobrazy, detale itp.) wezmą udział w konkursie. Zdjęcia mogą być 
wykorzystane w wystawie fotograficznej lub materiałach promocyjnych i informacyjnych – 
folderach, ulotkach, plakatach oraz na stronie internetowej CK w Głogówku, Gminy Głogówek i na 
portalach społecznościowych.  

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie internetowej: www.ck.glogowek.pl. 
 

§ 2. Termin zakończenia Konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwać będzie do 10 sierpnia 2022 r. 
 

§ 3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła  
oraz niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych). W konkursie nie mogą 
brać udziału pracownicy Centrum Kultury w Głogówku. 

2. Każdy uczestnik prześle swoje fotografie wykonane na terenie Euroregionu Pradziad. Do konkursu 
można zgłosić od 1 do 10 zdjęć.  Każdy plik powinien być opisany zgodnie z formularzem  
(numer zdjęcia, tytuł). 

3. Fotografie konkursowe należy wysłać w formacie JPG/JPEG w rozmiarze min. 2 MB  
4. Pliki należy przesyłać na adres email: ck.konkurs@glogowek.pl wraz z skanem podpisanych 

załączników wymienionych w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 10.08.2022 r. 
do godz. 23:59. Nazwy plików powinny być opisane zgodnie z formularzem zgłoszeniowym (numer 
zdjęcia, tytuł). Pliki większe niż 20 MB należy przesłać za pośrednictwem www.wetransfer.com 

5. Uczestnik obowiązkowo dołącza do e-maila zgłoszeniowego skany podpisanych własnoręcznie: 

• formularza zgłoszeniowego - wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu,  

• oświadczenia o prawach autorskich wg załącznika nr 2, 

• zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 3. 
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niepublikowania prac, które nie spełniają 

wymogów Konkursu tj. są niskiej jakości oraz nieprawidłowego formatu (inne niż jpg/jpeg). 
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej  

i bezterminowej licencji na wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych fotografii 
służących do celów promocyjnych Centrum Kultury w Głogówku i Gminy Głogówek. 

8. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

9. Wstępna selekcja prac polega na zaakceptowaniu wybranych fotografii przez Komisję 
Konkursową, co równoznaczne jest z zakwalifikowaniem do konkursu i możliwością umieszczenia 
fotografii na stronie internetowej www.ck.glogowek.pl lub na stronie facebookowej „Centrum 
Kultury w Głogówku”. 

10. Zgłoszenie do konkursu oznacza automatycznie zgodę na publikację pracy na stronie 
facebookowej i internetowej Centrum Kultury w Głogówku. 
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§ 4. Zasady zgłaszania uczestnictwa w Konkursie 

1. Prace konkursowe można zgłaszać w terminie od momentu ogłoszenia konkursu  
do 10 sierpnia 2022 r. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się przez przekazanie prac konkursowych 
drogą opisaną w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

2. Prace nadesłane po wyznaczonym w §4 terminie nie będą rozpatrywane przez komisję. Decyduje 
data wpływu zgłoszenia na skrzynkę mailową. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników 
naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wykluczony z Konkursu 
stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłoszony. 

4. Decyzje w zakresie przyjęcia zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora. 

 
§ 5. Zasady Oceny przez Komisję Konkursową 

1. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. 
2. Przy wyłonieniu zwycięzców w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

• ukazanie pogranicza polsko-czeskiego w innowacyjnej formie artystycznej 

• kreatywność i atrakcyjność ujęć 

• ogólne wrażenie artystyczne 

• zgodność z regulaminem 
3. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru zwycięskich prac należy do Komisji Konkursowej. 

 

§ 6. Zasady głosowania internetowego i przyznania nagrody publiczności 

1. Zdjęcia głoszone do konkursu i spełniające warunki niniejszego regulaminu zostaną udostępnione 
na stronie facebookowej Centrum Kultury w Głogówku, gdzie odbędzie się głosowanie 
internetowe w celu przyznania nagrody publiczności. 

2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą reakcji do zdjęcia. Zdjęcie, które otrzyma największą 
ilość reakcji bezpośrednio na stronie facebookowej otrzyma nagrodę publiczności. Do ilości reakcji 
nie wliczają się udostępnienia, komentarze i reakcje pod udostępnionym zdjęciem  
na innych profilach. 
 

§ 7. Nagrody 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną. 
2. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe: słuchawki, powerbank, głośnik bezprzewodowy JBL. 
3. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas polsko-czeskiej 

imprezy rekreacyjnej „Kolory Pogranicza” w dniu 15 sierpnia 2022 r. na placu rekreacyjnym 
Centrum Kultury w Głogówku. 
 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Centrum Kultury w Głogówku,  
ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek 

2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. 
zm.) przez Organizatora Konkursu do celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem 
konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu 
i materiałach promocyjnych Gminy Głogówek i Centrum Kultury w Głogówku. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych 
wykorzystywanych przez uczestników Konkursu. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Zgłoszenie fotografii konkursowych 

KOLORY POGRANICZA 
 

Nr  Tytuł zdjęcia 
Miejscowość 

 lub miejsce wykonania zdjęcia 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Dane autora zdjęć (uczestnika konkursu): 
 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko autora fotografii 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
nr telefonu 

 

 
Dodatkowo w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nr telefonu przedstawiciela ustawowego 

 
Ja, uczestnik konkursu,  oświadczam, iż wyżej wymienione zdjęcia są dziełem mojego autorstwa oraz wyrażam zgodę 

na bezterminowe, nieodpłatne publikowanie ww. zdjęć z podaniem imienia i nazwiska autora przez organizatora 

konkursu oraz inne podmioty, które otrzymają fotografie od organizatora konkursu, w Internecie, w prasie, w 

materiałach promocyjnych,  itp. 

 

 

                                   ……………….…………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

        lub jego przedstawiciela ustawowego 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE 
o prawach autorskich 

 
 
 
Ja niżej podpisany / podpisana 

 
…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu / przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu) 

 

oświadczam, że zdjęcia zgłoszone do Konkursu fotograficznego „Kolory Pogranicza” 

są osobistym dziełem 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

 

Wyrażam zgodę na bezterminowe, nieodpłatne publikowanie ww. wiersza  

z podaniem imienia i nazwiska jego autora przez organizatora konkursu oraz inne 

podmioty, które otrzymają zdjęcia od organizatora konkursu, w Internecie, prasie 

oraz w inny sposób.   

 

Jeśli na zdjęciu pojawią się inne osoby: 

Potwierdzam, że posiadam zgodę osób na zdjęciu na wykorzystanie wizerunku  

na potrzeby konkursu fotograficznego. 
 
                                                                                                                               
 
 
 
 
 

……………………………………………………… 
data i czytelny podpis 
pełnoletniego uczestnika konkursu 
lub jego przedstawiciela ustawowego) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 
ZGODA 

ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ 
PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej 

Organizacja Konkursu fotograficznego „Kolory Pogranicza” 

 
 
Ja, niżej podpisana / podpisany* ……………………………………………………………………………………………,  

dobrowolnie i świadomie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

✓ imienia i nazwiska,* 

✓ wizerunku,* 

✓ numeru telefonu: ..…………………………………………………………………………………………………………,* 

✓ adresu e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………..,* 

✓ adresu zamieszkania / do korespondencji*: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,* 

 

danych osobowych: ……………………………………………………………………………………………….…………….,* 

której / którego* jestem przedstawicielem ustawowym:* 

✓ imienia i nazwiska,* 

✓ wizerunku,* 

✓ numeru telefonu: ..…………………………………………………………………………………………………………,* 

✓ adresu e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………* 

✓ adresu zamieszkania / do korespondencji*: ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….,* 

przez administratora, którym jest Centrum Kultury w Głogówku, z siedzibą w Głogówku,  

ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek, tel.: 774069140, fax: 774069142, e-mail: ck@glogowek.pl, 

w celu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, tj. w celu organizacji Konkursu 

fotograficznego „Kolory Pogranicza”: 

 

Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, 

że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

i że wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. 

 

 

 

 
 

 
…………………………………. 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
data czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

odbiorcy oferty kulturalnej 
przedstawiciela ustawowego odbiorcy oferty kulturalnej 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Organizacja i prowadzenie działalności kulturalnej 
Organizacja Konkursu Fotograficznego „Kolory Pogranicza” 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury w Głogówku, z siedzibą w Głogówku, ul. Batorego 10, 

48-250 Głogówek, tel.: 774069140, fax: 774069142, e-mail: ck@glogowek.pl 

2. Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Kranc, tel.: 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej - organizacji Konkursu Fotograficznego 

„Kolory Pogranicza”. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa: 

• ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

oraz inne przepisy prawa, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, 
c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny, podmioty i organizacje współpracujące z administratorem, 

banki, operatorzy pocztowi, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  przetwarzania oraz, gdy ma to zastosowanie, przez 

czas wymagany przepisami prawa i / lub określony w umowach, czy innych instrumentach prawnych, do których stosowania administrator 

jest zobowiązany. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 

gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 

a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 

b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zawarcia umowy, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu  
przetwarzania, a nawet uniemożliwić jego wykonanie, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, jest 
kluczowa dla realizacji celu przetwarzania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 

 


