
      Regulamin konkursu fotograficznego „Gmina Żarów w obiektywie”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu są: Urząd Miejski w Żarowie oraz Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie. Konkurs objął honorowym patronatem Burmistrz Miasta Żarów.  

2. Wszelkimi  sprawami  organizacyjnymi  zajmuje  się  Referat  Organizacyjny  Urzędu
Miejskiego  w  Żarowie  oraz  Gminne  Centrum  Kultury  i  Sportu  w  Żarowie.  Adresy
organizatorów: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów, Gminne Centrum
Kultury i Sportu ul. Piastowska 10 58-130 Żarów. 

3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: „Gmina Żarów w
obiektywie”, zwany dalej Konkursem.

4. Konkurs trwa od dnia 19 sierpnia 2020 roku do 21 września 2020 roku.
5. Regulamin  stanowi  podstawę  przeprowadzenia  Konkursu  oraz  określa  prawa  

i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Organizatorów, a także na stronie internetowej pod adresem  www.um.zarow.pl i
www.centrum.zarow.pl 

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w
całości.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  określonych  
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie.

§ 2. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:

a. promocja Gminy Żarów poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania
 i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy,

b. popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców naszego regionu jako elementu
życia codziennego, sposobu na rekreację,

c. upowszechnienie i popularyzacja fotografii,
d. rozwijanie  zainteresowań  historią,  najbliższym  otoczeniem,  a  przez  to  umacnianie

tożsamości i poczucia więzi z gminą,
e. zgromadzenie i  popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących architekturę gminy

Żarów tj. m. in. budynki, zabytki, drogi, kapliczki itp.,
f. promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami  Konkursu  mogą  być  osoby  fizyczne,  zamieszkałe  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  maksymalnie  5  zdjęć,  wraz  z
wypełnionym  Formularzem  zgłoszeniowym stanowiącym  Załącznik  do  Regulaminu
Konkursu. Zdjęcia bez wypełnionych Formularzy nie będą rozpatrywane w Konkursie. 

2. Parametry  zdjęcia  w  wersji  elektronicznej:  pliki  JPG  (bez  kompresji)  lub  TIF  oraz
rekomendowana rozdzielczość minimum 300 dpi, krótszy bok 2000 pikseli 

3. Fotografie konkursowe powinny być przekazane Organizatorowi drogą mailową na adres:
wobiektywie@um.zarow.pl lub na nośniku elektronicznym (płyta cd, dvd). 

4. Każde zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

http://www.centrum.zarow.pl/
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5. Zdjęcia zapisane na nośniku elektronicznym wraz z Formularzem zgłoszeniowym, o których
mowa w ust.  1, należy dostarczyć w opisanej zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem:
Konkurs  fotograficzny  „Gmina  Żarów  w  obiektywie”  bezpośrednio  bądź  listownie  do
Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów do dnia 21 września 2020 roku
do godz. 15.30. 

6. Zdjęcia  przesłane  drogą  mailową  wraz  z  Formularzem  zgłoszeniowym,  
o których mowa w ust.  1,  należy przesłać  do 21 września  2020 roku do godz.  15.30.  
W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny pn. „Gmina Żarów w obiektywie”.

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

8. W Konkursie  rozpatrywane  będą  jedynie  zdjęcia  wykonane na terenie  Gminy Żarów.
Przyjmowane będą również zdjęcia już wykonane, ale nie wcześniej niż z 2019 roku. 

9. Zgłoszone  do  Konkursu  zdjęcia  powinny  dotyczyć  architektury  gminy  Żarów  tj.  m.in.
pejzaże, panoramy, ale także budynki, zabytki, kapliczki itp.

10. Przesłane  fotografie  powinny  odzwierciedlać  rzeczywisty  sfotografowany  obraz,  
co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez np.
usuwanie lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów.

11. Uczestnik  Konkursu  zgłaszając  dane  zdjęcie  obowiązany jest  odpowiednio  je  opisać  na
Formularzu zgłoszeniowym, poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości.

13. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na Formularzu zgłoszeniowym oświadcza, że: 
a. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie

niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 
b. przenosi  nieodpłatnie,  niewyłączną  licencję  co  do  praw autorskich  majątkowych do

zgłoszonych  fotografii/zdjęć  na  rzecz  Organizatora  bez  ograniczeń  czasowych  i
terytorialnych (art.  50  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1231)  w  tym  szczególnie  w  zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie
internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, 

c. przekazana licencja do praw autorskich majątkowych nie narusza czyichkolwiek praw
autorskich,

14. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na
bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,
we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video,
druki oraz internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji
prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w
szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (takich jak
np.  ulotka,  folder,  album,  kalendarz,  strona  internetowa  Organizatorów,  profile
Organizatorów na Facebooku itp.). 

15. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt
przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć
przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich
polach eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania, utrwalanie, zwielokrotnianie
dowolną techniką, wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym:
techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego,  cyfrowego  bez  konieczności
zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

16. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
17. Zgłoszenie fotografii  do Konkursu jest  jednoznaczne z  uznaniem warunków niniejszego

Regulaminu. 



18. Każdy  z  uczestników  w  momencie  przesłania  zgłoszenia  do  uczestnictwa  w  konkursie
poświadcza fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu konkursu. 

§ 5. Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej

Komisją.
2. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród.
3. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6. Nagrody

1. Zwycięzca  Konkursu  –  autor  najlepszego  zdjęcia  otrzyma  tytuł  Laureata  Konkursu
fotograficznego pn. „Gmina Żarów w obiektywie” oraz nagrodę rzeczową. Najlepsze zdjęcia
wraz z podpisem autora zostaną zamieszczone w Gazecie Żarowskiej, kalendarzu gminnym
na rok 2021 r. oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie.

2. Komisja  Konkursowa  przewiduje  przyznanie  wyróżnień  dla  Uczestników.  Wyróżnione
zdjęcia zostaną opublikowane w mediach i prasie. 

3. Fundatorem nagród są Organizatorzy.
4. Osoby  nagrodzone  i  wyróżnione  w  Konkursie  zostaną  powiadomione  (mailowo  lub

pisemnie) o wynikach Konkursu.
5. Rozstrzygnięcie  Konkursu  zostanie  opublikowane  na  stronach  www.um.zarow.pl oraz

www.centrum.zarow.pl 

§ 7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZGODA UCZESTNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH SPACERU FOTOGRAFICZNEGO

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (dalej jako „Centrum”) w 
ramach Konkursu Fotograficznego, a tu w niniejszym formularzu, moich danych osobowych, 
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 
883 z późn. zm.). a począwszy od dnia 25 maja 2018 r. także Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Zostałam/em pouczona/y o tym, że:
a) moje dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum lub podmioty działające na jej zlecenie w 
celu realizacji Konkursu Fotograficznego na czas niezbędny do realizacji, nie dłuższy niż okres w 
jakim Centrum zobowiązane jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją;
b) administratorem moich danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. 
Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Żarowie. Administratorem Bezpieczeństwa
Informacji/ Inspektorem Ochrony Danych ze Strony Centrum jest Pan Tomasz Pietrzyk, e-mail: 
t.pietrzyk@centrum.zarow.pl
c) przysługuje mi prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania lub 
sprostowania, prawo skargi do organu nadzorczego (na dzień podpisania niniejszego oświadczenia: 
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania moich 
danych osobowych, a także o tym, że w przyszłości może mi służyć także prawo żądania usunięcia, 
przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z tym zastrzeżeniem, że 
żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału w 
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projekcie Spacer Fotograficzny oznacza rezygnację z udziału w nim. W razie cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Centrum będzie miało prawo 
do przetwarzania moich danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą 
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu 
Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania 
działalności prowadzonej przez Centrum.
d) zgoda wyrażona na zakres przetwarzania wskazany w punktach 1 i 2 może zostać wycofana w 
każdym czasie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody Administrator może 
przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i okresie uzasadnionym celem przetwarzania wynikającym 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w celu ochrony jego prawnie 
uzasadnionych interesów.
e) Centrum w celu realizacji projektu Konkurs Fotograficzny może przekazywać dane osobowe 
podmiotom współpracującym z nim przy realizacji Konkursu Fotograficznego. Podmioty te będą 
miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na 
rzecz Centrum.
f) wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy 
kierować na adres:Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ul. Piastowska 10A, Żarów, z 
dopiskiem „Dane Osobowe”.

………………………………………………………………………………………….
PEŁNE IMIĘ I NAZWISKO

Oświadczenie
Zgoda na wykorzystanie praw i wizerunku

Ja  niżej  podpisana/y
………………………………………………………………………………..,

(czytelne imię i nazwisko)

zamieszkała/y
……………................................................................................................................,

(dokładny adres: ulica, numer bramy i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

niniejszym oświadczam że:
1.  wyrażam  dobrowolną  zgodę  na  utrwalanie  mojego  wizerunku  w  ramach  rejestracji
fotograficznej  oraz  rejestracji  audio  i/lub  wideo  projektu  „Konkurs  fotograficzny”,
realizowanego w Żarowie w lipcu i sierpniu 2020 roku, a także na wykorzystanie wszelkich
materiałów, na których utrwalony zostanie mój wizerunek, jak również materiałów i utworów
stworzonych  w  ramach  projektu  przeze  mnie  (w  tym  fotografii,  prezentacji,  itp.),  zarówno
samodzielnie, jak i w ramach dokumentacji fotograficznej i/lub audio i/lub wideo, z przebiegu
warsztatów i w powstałych na bazie tej dokumentacji nagraniach audio, filmach i reportażach
audio/foto/video, jak i poza nimi.
2. w razie wyboru przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie materiału stanowiącego
lub  obejmującego  prace,  na  których  utrwalono  mój  wizerunek,  na  mocy  niniejszego
oświadczenia wyrażam w imieniu własnym nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, na zasadzie wyłączności, tych prac powstałych i mojego
wizerunku  utrwalonego  w  okolicznościach  i  w  sposób  wskazany  w  punkcie  1.  powyżej  i
przenoszę na w/w instytucję związane z tymi pracami/utworami i wizerunkiem nieograniczone
pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe i pokrewne w zakresie ich
wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych w chwili złożenia niniejszego
oświadczenia polach eksploatacji, w szczególności w zakresie:



1. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym poligraficzną czy cyfrową, na jakimkolwiek  
nośniku, a w szczególności: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach

komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
         cyfrowego DVD, VCD, CD-ROM;

2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach 
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, 
CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;
3. publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlania, odtworzenia włącznie z 
miejscami dostępnymi za opłatą wstępu;
4. użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których dzieło utrwalono;
5. wystawiania samych, wyświetlania, nadawania w całości lub w dowolnie 
wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej 
jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację 
naziemną, nadawanie kablowe, za pośrednictwem satelity, reemisji integralnej i 
równoczesnej przez inną organizację telewizyjną; retransmisji i publicznego 
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym;
6. sporządzenia wersji obcojęzycznych;
7. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej 
ilości nadań i wielkości nakładów;
8. wykorzystania w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach 
interaktywnych, udostępnianych za pośrednictwem Internetu i innych technik 
przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i 
bezprzewodowych, wykorzystania w utworach multimedialnych;
9. wykorzystywania do celów promocyjnych i reklamy;
10. wprowadzania zmian, skrótów;
11. realizacji w oparciu o przedmiot praw dowolnej ilości i rodzaju projektów i 
działań;

- w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
z prawem do przenoszenia tych uprawnień na osoby trzecie i udzielania sublicencji w pełnym
zakresie nabytych praw.
Wyrażam również zgodę na wykonywanie przez w/w instytucję autorskich praw zależnych do

form, na których utrwalono w/w prace/utwory i wizerunek z prawem przenoszenia tego prawa na
osoby trzecie.

Powyższego zezwolenia udzielam jako nieodpłatnego.

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

(data i czytelny podpis)

           § 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu
bez  podania  przyczyny.  Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie  publikowana  na
stronach internetowych: www.um.zarow.pl i www.centrum.zarow.pl 

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.

http://www.centrum.zarow.pl/
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3. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Referacie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Żarowie nr tel. 74 30 67 329 oraz w Gminnym Centrum Kultury i
Sportu w Żarowie pod nr tel. 74 8 58 07 53. 

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie nr 1

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES 
ZAMIESZKANIA

DATA URODZENIA

TELEFON 

E-MAIL

Wykaz zgłoszonych zdjęć:

Zdjęcie nr Miejsce wykonania zdjęcia Co przedstawia
Data wykonania

zdjęcia
1

2

3

4

5

1. Oświadczam, że zapoznałem/am i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu fotograficznego pn.
„Gmina Żarów w obiektywie”.

2. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie na rzecz Organizatora Konkursu fotograficznego pn.
„Gmina Żarów  w obiektywie” niewyłączną licencją co do praw autorskich majątkowych do
zgłoszonych fotografii/ zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, do wykorzystywania
we wszelkich polach eksploatacji.

3. Oświadczam,  że  przesłane  przeze  mnie  zdjęcia  są  wynikiem  mojej  osobistej,  samodzielnej
twórczości, nie naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa
autorskie  do  zdjęć  w  pełnym wymiarze,  jak  również,  że  prawa  te  nie  są  w  żaden  sposób
ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.

4. Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski w Żarowie moich danych osobowych
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym w celu uczestnictwa w Konkursie fotograficznym pn.
„Gmina Żarów w obiektywie”. Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz
zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.

5. W  przypadku  otrzymania  tytułu  laureata  Konkursu  fotograficznego  pn.  „Gmina  Żarów  w
obiektywie” lub wyróżnienia moich zdjęć, wyrażam zgodę na publikację i zamieszczenie przez
Urząd Miejski w Żarowie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w Gazecie
Żarowskiej,  mediach  społecznościowych,  stronach  internetowych  organizatorów  oraz  w
kalendarzu gminnym na rok 2021r.








