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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Śladami olędrów w gminie Zławieś Wielka” 

§1. Postanowienia ogólne 

1) Organizatorem konkursu fotograficznego „Śladami olędrów w gminie Zławieś 

Wielka”, zwanego dalej Konkursem jest stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane 

cmentarze Pomorza i Kujaw, ul. Wyszyńskiego 16/60, 87-100 Toruń, 

http://lapidaria.wikidot.com, ewangelicka.atlantyda@wp.pl zwane dalej 

Organizatorem. 

2) Celem Konkursu jest udokumentowanie za pomocą fotografii dziedzictwa 

olęderskiego na terenie gminy Zławieś Wielka, powiatu toruńskiego, 

województwa kujawsko-pomorskiego w ramach realizacji przedsięwzięcia 

„Śladami Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018”. 

3) Konkurs trwa od 1 lipca do 30 września 2018 roku. 

4) Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu jest obszar gminy Zławieś Wielka. 

§2. Zasady uczestnictwa 

1) Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

2) Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne do 18 roku życia bez względu 

na miejsce zamieszkania. 

3) Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie 

zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie 

fotograficznym. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

zatytułowany „Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w 

konkursie fotograficznym Śladami olędrów w gminie Zławieś Wielka”.    

4) Zadaniem Uczestnika jest wykonanie i przesłanie zdjęć zgodnych z §3 

regulaminu.   

5) Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.  

6) Zgłoszenie fotografii Uczestnika do Konkursu odbywa się tylko i wyłącznie 

drogą elektroniczną poprzez przesłanie pliku na adres mailowy Organizatora: 

ewangelicka.atlantyda@wp.pl 

7) W e-mailu przesłanym na adres organizatora poza zdjęciami powinny 

znajdować się następujące informacje:  

a. dane personalne Uczestnika (imię i nazwisko, adres, wiek, nr telefonu); 

b. tytuł zdjęcia; 

c. data i miejsce wykonania zdjęcia oraz nazwa fotografowanego 

obiektu; 

d. krótki opis jak dany obiekt jest powiązany z tematyką konkursu; 

8) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Szczegóły 

odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera 

załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zatytułowany „Klauzula informacyjna 

RODO”. 

http://lapidaria.wikidot.com/
mailto:ewangelicka.atlantyda@wp.pl
mailto:ewangelicka.atlantyda@wp.pl
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9) Wysłanie zdjęć do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z 

oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych do 

każdego z przesłanych zdjęć i równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 

a. zamieszczenie fotografii w internetowej galerii konkursowej, 

b. bezpłatne użytkowanie fotografii przez Organiztorów w innych 

publikacjach związanych z konkursem, z zachowaniem praw autorskich 

Uczestnika.    

10) Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 

11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z Konkursu zdjęć 

niespełniających jego wymogów regulaminowych, a w szczególności: 

a. zdjęć niezgodnych z tematyką Konkursu,  

b. zdjęć nadesłanych bez informacji określonych w §2 ust. 6 Regulaminu, 

c. zdjęć nadesłanych po terminie określonym w Regulaminie. 

§3. Fotografie 

1) Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien 

mieć nie mniej niż 2400 pikseli. Jedno zdjęcie nie powinno przekraczać 20MB. 

2) Zdjęcie może być wykonywane dowolnym rejestratorem obrazu (aparat 

fotograficzny, telefon komórkowy, dron, i inne). 

3) Nadesłane zdjęcia nie mogą być fotomontażem ani kolażem. 

4) Nadesłane zdjęcia mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach. 

5) Nadesłane zdjęcia mogą przedstawiać obiekty już nieistniejące lub osoby już 

nieżyjące. 

6) W przypadku, gdy zdjęcie zawiera wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, 

Uczestnik: 

a. zezwala na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jego wizerunku 

Organizatorom, 

b. oświadcza, że pozyskał zezwolenie osób, których wizerunek został 

utrwalony na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ich wizerunku, z 

prawem przeniesienia tego zezwolenia na Organizatorów. 

 

§4. Ocena prac i nagrody  

1) Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu zostaną ocenione przez Jury 

powołane przez Organizatora. 

2) Jury dokonuje oceny po zakończeniu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę 

zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu, kreatywność, walory artystyczne i 

aspekty techniczne. 

3) Zwycięzcą zostanie Uczestnik wyłoniony przez Jury spośród wszystkich zgłoszeń 

Uczestników. 

4) Jury przyzna nagrodę główną za I miejsce w postaci: sprzęt elektroniczny o 

wartości do 300 zł, oraz odpowiednio nagrody za II i III miejsce w postaci: 

sprzętu elektronicznego o wartości do 150 zł. 
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5) Jury przyznaje sobie prawo do dodatkowego nagrodzenia Uczestników 

konkursu. 

6) Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich 

Uczestników Konkursu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia 

roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

7) Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w październiku 2018 roku na profilu 

społecznościowym stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane cmentarze 

Pomorza i Kujaw i na blogu Kamień na Kamieniu 

(http://kamiennakamieniu.wordpress.com). Data dzienna zostanie podana 

później. 

8) Nagrody zostaną wręczone podczas sympozjum podsumowującego projekt 

„Śladami Nadwiślańskich Olędrów” na początku grudnia 2018. Data dzienna 

zostanie podana później. 

9) Wybrane fotografie zostaną opublikowane w publikacji podsumowującej 

przedsięwzięcie „Śladami Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018”. 

10) W przypadku nieobecności zwycięzców na wydarzeniu, o którym mowa 

powyżej Organizatorzy prześlą nagrody na adres wskazany w e-mailu 

zgłoszeniowym, o którym mowa w §2 ust. 6 Regulaminu lub dają możliwość 

odbioru osobistego w siedzibie stowarzyszenia.  

11) Nagrody nieodebrane do 31 stycznia 2019 roku przepadają i przechodzą na 

własność Organizatorów. 

12) Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za niedostarczenie lub zaginięcie 

przesyłki z nagrodą z powodu podania błędnych danych adresowych.  

13) Zwycięzcom przysługuje prawo rezygnacji z nagrody. W tej sytuacji nagroda 

główna zostanie przyznana kolejnemu laureatowi wskazanemu przez Jury lub 

też przepada i przechodzi na własność Organizatorów.  

14) Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce. 

§5. Reklamacje 

1) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 

2) Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej i 

przesłane na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 1 lub na adres e-

mailowy: ewangelicka.atlantyda@wp.pl. 

3) Reklamacja powinna zawierać: 

a. imię, nazwisko i adres korespondencyjny osoby składającej reklamację, 

b. opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

4) Reklamacje spełniające §5 ust. 3 Regulaminu będą rozpatrywane w ciągu 14 

dni roboczych od jej otrzymania. 

5) Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od upływu terminu wskazanego w §5 ust. 4 Regulaminu, w formie: 

a. wiadomości elektronicznej na adres e-mailowy podany w treści 

reklamacji,  

b. pisemnej na adres podany w treści reklamacji.  

http://kamiennakamieniu.wordpress.com/
mailto:ewangelicka.atlantyda@wp.pl
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6) Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni roboczych 

od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

7) Decyzja Organizatorów rozstrzygających reklamację jest ostateczna, co nie 

wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

 

§6. Postanowienia końcowe 

1) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu, o ile 

nie naruszy to praw już nabytych przez Uczestników. O zmianie Organizatorzy 

poinformują uczestników na swoich stronach internetowych na 7 dni przed 

wprowadzeniem zmian. 

2) Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, 

zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od 

przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471). 

3) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na 

stronach internetowych Organizatorów.  

4) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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Załącznik nr 1 do  

regulaminu konkursu fotograficznego 

Z G O D A 

rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym 

„Śladami olędrów w gminie Zławieś Wielka” 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) w konkursie fotograficznym „Śladami olędrów w gminie Zławieś Wielka” 

organizowanym przez stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw w 

ramach przedsięwzięcia „Śladami Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, nr telefonu dziecka lub rodzica/opiekuna 

prawnego) w celach wynikających wyłącznie z organizacji konkursu.  

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez dziecko prac 

konkursowych w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji 

podsumowującej projekt „Śladami Nadwiślańskich Olędrów – Toporzysko 2018” i na stronach 

internetowych organizatora konkursu. 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do  

regulaminu konkursu fotograficznego 

K L A U Z U L A  I N F O R M A C Y J N A  

 R O D O 

Zgodnie z art. 13 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest stowarzyszenie 

Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, ul. Wyszyńskiego 16/60, 87-100 

Toruń, zwane dalej Administratorem. 

2) Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją 

konkursu ogłoszonego przez Administratora, a także w celach związanych z 

dochodzeniem ewentualnych roszczeń, udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski, 

skargi Uczestników.  

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO i w związku z 

koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.  

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w 

konkursie. W przypadku niepodania danych danego Uczestnika Administrator daje 

sobie prawo do wyłączenia zdjęć z konkursu tegoż Uczestnika.  

5) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie organom uprawnionym do 

uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6) Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są 

wytwarzane. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od czasu 

trwania konkursu i przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do 

przetwarzania przez określony czas. 

7) W każdym czasie przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do danych osobowych, jak 

również prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8) Jeżeli Uczestnik uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Danych Osobowych. 

9) W zakresie, w jakim dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody, 

Uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem. Zgodę może Uczestnik wycofać 

poprzez wysłanie oświadczenia na adres Administratora. 

10) Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. 

 


