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§ 1 

  
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej zgodnej z tematem 

Konkursu np. wiślańskie pejzaże, obiekty hydrotechniczne (mosty, progi, regulacje 
rzeki), walory przyrodnicze rzeki Wisły (zwierzęta, rośliny, skałki, itp.) 

2. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zwana 

dalej „Organizatorem”. 
3. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie obszaru działania tj. Łubnice 

Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i trwa od 31 stycznia 2019 roku do 25 lutego 

2019 roku. 
4. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 15 

lat i nie zajmują się zawodowo fotografią (nie czerpią z niej korzyści majątkowych). 
  

§ 2  
Celem konkursu są:  

1) promocja obszaru LGD - Dorzecze Wisły w 2019 r., 

2) promocja naturalnego i kulturowego dziedzictwa, 

3) pobudzanie aktywności intelektualnej i poznawczej mieszkańców,  
4) dokumentacja walorów przyrodniczych odcinka Wisły na terenie obszaru LGD, 
5) rozwijanie kreatywności inspirowanej  motywem rzeki, 

 

§ 3  

  
1. Każdy Uczestnik konkursu wykonuje 1 zdjęcie spełniające warunki konkursowe. 
2. Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie pracy wraz z Formularzem 

zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a w przypadku osób niepełnoletnich także 

z Deklaracją (załącznik nr 2 do Regulaminu). Formularz Zgłoszenia wypełnia 
Uczestnik, natomiast Deklarację podpisuje Rodzic lub opiekun prawny Uczestnika. 

Należy również podpisać Klauzulę informacyjną RODO. Prace bez powyższych 
dokumentów nie będą oceniane. 

3. Fotografie składać należy w tradycyjnej formie papierowej w formacie A4 (20x30 cm) 
wraz z ich wersją cyfrową na płycie CD-ROM. 

4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić informację z następującymi danymi autora: 
imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nr tel., adres e-mail. 
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5. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z konkursu prac odbiegających od tematu 

Konkursu lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte 

wartości. 

§ 4 

 

1. Termin nadsyłania prac: od 31 stycznia 2019 roku do 25 lutego 2019 roku. 

2. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do biura stowarzyszenia: Lokalna Grupa 

Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, pok. 110, 28-230 Połaniec 
3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac, o czym 

powiadomi na stronie internetowej www.dorzeczewisly.pl  a także portalu 

społecznościowym www.facebook.com/dorzeczewisly. 

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane. 

5. Uczestnik lub opiekun prawny składając podpis na Formularzu zgłoszenia lub Deklaracji: 

a. oświadcza, że Uczestnik jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu i posiada 

autorskie prawa do pracy fotograficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie 

niezbędnym, do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz 

dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. 

Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione 

nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

na następujących polach:  
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie utworu 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

 w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym  
w materiałach promocyjnych, reklamowych i wystawach, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).  

b. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych poprzez 
wypełnienie Klauzuli RODO Uczestnika (Załacznik nr 3) , a także 
rozpowszechnianie wizerunku (Ekspozycja prac);  

6. W Formularzu zgłoszenia do Konkursu Uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany 
jest zamieścić tytuł pracy i pozostałe dane kontaktowe: telefon i adres poczty 
elektronicznej autora pracy oraz jego Rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

§ 5 

   
1. Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 
2. Procedura prac Komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 
3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia Konkursu. 

 
 
 
 
 

http://www.dorzeczewisly.pl/
http://www.facebook.com/dorzeczewisly/
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§ 6  

  
1. Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie 

internetowej  www.dorzeczewisly.pl  a także portalu społecznościowym 
www.facebook.com/dorzeczewisly. 

2.   Spośród Uczestników Konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów:  
       zdobywca I, II i III miejsca. 
3.    Laureaci  Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.  
4.   Uczestnicy nagrodzeni i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą  
       e-mailową lub telefoniczną. 

 

§ 9 

  
Po zakończeniu konkursu wskazane przez Komisję prace będzie można zobaczyć na stronie 
internetowej Organizatora i na portalu społecznościowym stowarzyszenia. Publikowane  
i wystawiane prace poza tytułem będą opisywane imieniem i nazwiskiem Autora. 

 

§ 10 

  
1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego Rodzica lub innego 

przedstawiciela ustawowego przez Organizatora w celach związanych z 

przeprowadzeniem konkursu oraz w celach marketingowych, a także na opublikowanie 

imienia, nazwiska, i wizerunku Uczestnika na stronach internetowych 

www.dorzeczewisly.pl i www.facebook.com/dorzeczewisly w związku z realizacją 

wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

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

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia 

udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich 

danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

3. Konkurs finansowany jest w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Wydarzenie podsumowujące 

i nagradzające najaktywniejszych mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. 

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują Organizatorzy. 
 

 

Organizator życzy powodzenia w konkursie! 

http://www.dorzeczewisly.pl/
http://www.facebook.com/dorzeczewisly/
http://www.facebook.com/dorzeczewisly/
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Załącznik nr 1 (wypełnia pełnoletni Uczestnik) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Konkursu fotograficznego  
„U źródeł Wisły” 

 

Tytuł pracy …………………………………………………………….………………………..  
Imię i nazwisko (autora pracy) 
……………………………………………………….., Wiek ……....... lat,  
E-mail ………………………………………………………………. 

Adres domowy ……………..……………………………………….  
Nr tel.………………………………………………………… 

 

Ja ........................................................  
(imię i nazwisko Uczestnika)  
zgłaszam pracę i oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami 
udziału w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

………………………………, dnia …..……… ………………………………………. 

(Miejscowość) (data) 

 

………………………………………….. 

Czytelny podpis osoby zgłaszającej 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia Rodzic lub opiekun prawny) 

 

DEKLARACJA 
Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu czytelniczo-plastycznego  
„U źródeł Wisły” 

 

Ja (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika) …………………………….. 

wyrażam zgodę na udział syna/córki/(imię i nazwisko)………….……..……………………… 

w Konkursie fotograficznym „U źródeł Wisły” organizowanym przez Miejska Bibliotekę 

Publiczną w Wiśle i Nadleśnictwo Wisła.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych 

moich oraz syna/córki uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu 
przez Organizatora w celach marketingowych, a także na opublikowanie imienia, nazwiska i 

wizerunku Uczestnika. 

 

………………………………, dnia …..…………. …. 

( Miejscowość) ( data) 
 

 

……………………………………………….  
Czytelny podpis Rodzica lub opiekuna 
prawnego Uczestnika 


