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Regulamin konkursu fotograficznego „Pocztówka z Kaźmierza”  

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej „Konkursem” jest: 

1) Wójt Gminy Kaźmierz z siedzibą w Kaźmierzu; ul. Szamotulska 20,  

2) Stowarzyszenie KAŹMIERZ z siedzibą w Kaźmierzu; ul. Szkolna 27,  

zwani dalej „Organizatorem".  

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.  

3. Konkurs funkcjonuje pod hasłem „Pocztówka z Kaźmierza” 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących, za wyjątkiem osób wchodzących               

w skład Jury Konkursu. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane,                

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

6. Tematyka prac konkursowych:  

 urokliwe miejsca,  

 krajobrazy,  

 architektura. 

7. Celem konkursu jest: 

1) wyłonienie laureatów - autorów zdjęć, którzy zgodnie z oceną jury  

w najpełniejszy sposób oddadzą hasło przewodnie konkursu, jakim jest 

„Pocztówka z Kaźmierza”, 

2) pozyskanie materiałów, które będą wykorzystane w działaniach promocyjno- 

informacyjnych realizowanych przez Urząd Gminy w Kaźmierzu, gminne 

jednostki organizacyjne oraz Stowarzyszenie Kaźmierz. Głównym polem 

eksploatacji będą karty pocztowe („pocztówki”) oraz strony internetowe 

kazmierz.pl i kazmierz.net. 

8. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) pracy konkursowej – rozumie się przez to przekazane Organizatorowi zdjęć/zdjęcia              

w postaci określonej w rozdziale II, w punkcie 7, 

2) uczestniku konkursu – rozumie się osobę fizyczną, która w określonym przez niniejszy 

regulamin terminie przekazała pracę konkursową wraz z wymaganymi załącznikami 

sporządzonymi wg  wzorów stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. tj.:  

 

a)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

fotograficznego „Pocztówka z Kaźmierza” (Załącznik Nr 1), 

b) oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego „Pocztówka                       

z Kaźmierza” (Załącznik Nr 2), 

c) w przypadku fotografii wykorzystującej wizerunek osoby/ osób - zgoda 

na rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik Nr 3),  
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d)   w przypadku fotografii, której autorem jest osoba niepełnoletnia -  

zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej 

(Załącznik Nr 4). 

 

9. Oceny fotografii dokona Jury Konkursu w składzie określonym przez Organizatora. 

10. Fotografie, na których będą znajdować się dodatkowe informacje (np.: data wykonania 

zdjęcia) podlegają wyłączeniu z konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac 

konkursowych niespełniających wymienionych w niniejszym regulaminie wymogów  lub               

z innych względów powodujących,  że nie nadają się one do publicznej prezentacji                         

i rozpowszechniania. 

12. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

13. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy oraz przyznawania miejsc                  

ex aequo. 

14. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronach internetowych : www.kazmierz.pl oraz 

www.kazmierz.net. 

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. Każdy uczestnik  może przekazać maksymalnie 3 fotografie.  

2. Prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami należy składać w sekretariacie 

Urzędu Gminy przy ul. Szamotulska 20, w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r.,                              

do godz. 12.00. 
3. W przypadku przesłania zdjęć wraz z wymaganymi oświadczeniami pocztą  lub przesyłka 

kurierską (na koszt nadsyłającego) decyduje data jej wpływu do sekretariatu Urzędu 

Gminy w Kaźmierzu. 

4. Nie będą  przyjmowane fotografie przesłane drogą elektroniczną. 

5. Fotografie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie. 

6. Fotografie wraz z załącznikami (płyta CD oraz pisemne oświadczenia)  winny być złożone 

w zamkniętej kopercie  z oznaczeniem autora zdjęć oraz tytułu konkursu – tj.: „Pocztówka 

z Kaźmierza”.  

7. Zgłaszane do konkursu zdjęcia muszą być przekazane: 

1) w postaci odbitki fotograficznej o wymiarach 10 cm x 15 cm wraz                                  

z umieszczonym na rewersie zdjęcia opisem zawierającym: 

a) tytuł konkursu; 

b) tytuł wykonanej fotografii; 

c) miejsce wykonania zdjęcia (opis umożliwiający odnalezienie miejsca 

wykonania zdjęcia np.: nazwa wsi, ulicy; rejon gminy, charakterystyczny 

punkt odniesienia); 

d) imię i nazwisko autora zdjęcia; 

2) w postaci zapisu cyfrowego na płytach CD w formacie JPEG lub TIFF                            

o wymiarach nie mniejszych niż 2288 pikseli x 1520 pikseli. Plikom zdjęć należy 

nadać opis zawierający: 

http://www.kazmierz.pl/
http://www.kazmierz.net/
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a) miejsce wykonania zdjęcia; 

b) imię i nazwisko autora. 

(Przykład opisu pliku: Sokolniki_Małe_Jan_Kowalski) 

 

8. W przypadku gdy zdjęcie zgłoszone do konkursu zostało poddane cyfrowej obróbce 

poprzez montaż (np.: dodanie obiektu lub nawet drobnego szczegółu) uczestnik konkursu 

zobowiązuje się do przekazania również  oryginalnego - pierwotnego zdjęcia (tj.: bez 

naniesionych zmian). 

9. Przekazanie Pracy Konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli 

uczestnictwa w Konkursie, a także akceptacją warunków niniejszego Regulaminu  

i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  

10. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:  

1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonego                

przez niego utworu fotograficznego określanego terminem „pracy konkursowej”;  

2) zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;  

3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na pracy konkursowej                      

do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania 

tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych 

prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych;  

4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do przekazanych zdjęć, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami)  między innymi                               

na następujących polach eksploatacji: karty pocztowe („pocztówki”), publikowanie 

na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej 

prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;  

5) wyraża zgodę na „łączenie” przekazanego w Konkursie zdjęcia z innymi 

fotografiami w tym fotografiami innych autorów celem zamieszczenia ich na jednej 

pocztówce; 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych zdjęć, nanoszenie zmian w zakresie: 

kadrowania, dopasowanie jasności, nasycenia itp. celem przygotowania projektu 

pocztówki oraz wydruku i rozpowszechniania zdjęć na kartach pocztowych; 

7) zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia nadzoru autorskiego w terminie  

7 dni od otrzymania w przedmiotowej sprawie informacji od Organizatora.                     

W przypadku gdy autor nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w w/w terminie, 

rozumiane będzie, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu w formie 

przygotowanej przez lub na zlecenie Organizatora; 
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11. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury 

wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs, które osoby trzecie mogłyby kierować 
przeciwko organizatorom konkursu. 

12. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, jak również prac z niego 

wyłączonych. 

 

III. HARMONOGRAM  

1. Konkurs rozpoczyna się 21 maja 2012 roku. 

2. Zgłoszenie prac następuje w terminie do 22 czerwca 2012 roku, do godz. 12.00.  

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do 30 lipca 2012 roku na stronie Organizatora. 

4. Wręczenie nagród i zamknięcie Konkursu odbędzie się podczas Sesji Rady Gminy 

Kaźmierz.  

O terminie uczestnicy zostaną poinformowani, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY  

1. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe spełniające wymogi niniejszego regulaminu będą 

zakwalifikowane do Konkursu.  

2. Spośród zakwalifikowanych prac konkursowych Jury wybierze 8 najlepszych prac 

konkursowych.  

3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci albumów 

fotograficznych.  

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.kazmierz.pl i www.kazmierz.net.  

5. Nagrodzone prace konkursowe zostaną wydane w postaci kart pocztowych,  

oraz umieszczone na stronach Urzędu Gminy w Kaźmierzu i Stowarzyszenia KAŹMIERZ,  

wraz z informacją o laureatach konkursu.  

6. Autorzy wyróżnionych  prac otrzymają 20 egzemplarzy pocztówek z reprodukcjami ich 

zdjęć. 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,                           

w szczególności związane z działaniem dostawców usług pocztowych, które mogłyby mieć 

wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

2. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wobec 

Organizatora wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób lub 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich (w tym wykorzystania wizerunku bez zgody 

osoby trzeciej), uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna,                

do pokrycia Organizatorowi Konkursu wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych 

kosztów, w tym kosztów procesowych oraz poniesienia konsekwencji zapadłego przeciw 

Organizatorowi wyroku sądowego lub innego rozstrzygnięcia sprawy. Dotyczy to także 

kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem przeciwko uczestnikowi roszczeń 

odszkodowawczych, tym samym Organizator zostanie zwolniony ze wszelkich 

zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie Konkursu. Wszelkie 

zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stronach www.kazmierz.pl                  

i www.kazmierz.net. 

2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Andrzej Odwrot, inspektor ds. 

Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Gminy w Kaźmierzu pod nr tel. 61 29 37 330. 

3. Korespondencję do Organizatora należy kierować na adres:  

Urząd Gminy w Kaźmierzu 

ul. Szamotulska 20 

64-530 Kaźmierz 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazmierz.pl/
http://www.kazmierz.net/
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „POCZTÓWKA Z KAŹMIERZA” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu fotograficznego  

„Pocztówka z Kaźmierza” 

 

 

Ja  ……………………………………………………………………………………..…….. 
(imię i nazwisko) 

Legitymujący się dowodem osobistym ………………………………………………………  

            (seria i nr dowodu) 

 

Pesel:  ……………………………………  adres do korespondencji: ……….………… 

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

nr telefonu: …………………………………… e- mail (nieobowiązkowo) :…………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

Fotograficznego „Pocztówka z Kaźmierza” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych              

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).  

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia               

29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem danych jest Wójt Gminy Kaźmierz z siedzibą w Kaźmierzu                       

i adresem: ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz oraz Stowarzyszenie KAŹMIERZ                

z siedzibą w Kaźmierzu i adresem: ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz; 

2. dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia konkursu oraz  w celu 

związanym  z późniejszym wykorzystaniem przekazanych przeze mnie prac; 

3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania; 

4. po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte; 

5. dane podaję dobrowolnie; 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data     czytelny podpis uczestnika konkursu  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis ojca i matki 

/prawnych opiekunów dziecka)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego „POCZTÓWKA Z KAŹMIERZA” 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego  

„Pocztówka z Kaźmierza” 

 

  …………………………………………………………………….…….. 
(imię i nazwisko) 

adres do korespondencji: ……….……………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem autorem przekazanych zdjęć i że posiadam pełnię praw autorskich 

do fotografii:  

1. ………………………………………………….. 
(nazwa pliku zdjęcia) 

 

2. ……………………………………………………. 
(nazwa pliku zdjęcia) 

 

3. …………………………………………………… 
(nazwa pliku zdjęcia) 

przekazanych na Konkurs „Pocztówka z Kaźmierza”. 

 

Oświadczam, że przekazane zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz że, 

nie były publikowane oraz nie brały udziału w innym konkursie.  

Poprzez przekazanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na rzecz Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do przekazanych zdjęć, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim               

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami)  między innymi                              

na następujących polach eksploatacji: karty pocztowe („pocztówki”), publikowanie na stronie 

internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora,                   

a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych                                 

i terytorialnych.  

Wyrażam zgodę na: 

1) przeróbki, adaptację  przekazanych zdjęć poprzez np.: kadrowanie, dopasowanie 

jasności, nasycenia, kontrastu itp., celem przygotowania projektu pocztówki 

oraz wydruku i rozpowszechniania zdjęć na kartach pocztowych , 

2) wyraża zgodę na „łączenie” przekazanego w Konkursie zdjęcia z innymi 

fotografiami   w tym fotografiami innych autorów celem zamieszczenia ich na 

jednej pocztówce, 

 

Oświadczam, że: 

1) akceptuję warunki regulaminu konkursu fotograficznego „Pocztówka z Kaźmierza” 

organizowanego przez Wójta Gminy Kaźmierz i Stowarzyszenie KAŹMIERZ; 

2) zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia nadzoru autorskiego w terminie  7 dni 

od otrzymania w przedmiotowej sprawie informacji od Organizatora. W przypadku gdy 

nie przeprowadzę nadzoru autorskiego w/w terminie, wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie utworu w formie przygotowanej przez lub na zlecenie 

Organizatora. 

 

 

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

Miejscowość, data       czytelny podpis uczestnika konkursu  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis ojca i matki 
/prawnych opiekunów dziecka)
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu konkursu fotograficznego „POCZTÓWKA Z KAŹMIERZA” 
 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

 
 

Ja, niżej podpisana
*
/podpisany

*
  …………………………………………………    

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

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku
*
 / wizerunku mojego dziecka

*
 

przedstawionego na fotografii: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
(podać bliższe określenie, pozwalające na identyfikację zdjęcia) 

na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. 

zmianami)  między innymi na następujących polach eksploatacji: karty pocztowe 

(„pocztówki”), publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach 

informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej 

prezentacji bez ograniczeń czasowych  i terytorialnych.  
 

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych), względem Organizatorów z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku                      

na potrzeby wskazane w tym oświadczeniu i w sposób w nim opisany. 
 

 

 

 

………………………………………………   …………………………………………………………….……. 
Miejscowość, data     czytelny podpis wyrażającego zgodę  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis ojca  i matki /prawnych 

opiekunów dziecka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..………. 
  czytelny podpis uczestnika konkursu  

( w przypadku osoby niepełnoletniej podpis ojca  i matki /prawnych 

opiekunów dziecka) 
* 

Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu fotograficznego „POCZTÓWKA Z KAŹMIERZA” 
 

 

    

………………………………………………   Kaźmierz, ………………………… 
    Imię i nazwisko ojca/ opiekuna         data 

 

………………………………………………..… 
    Imię i nazwisko matki/ opiekuna   

  

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

podopiecznego / dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami.  

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………     wiek…………….. 

 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych w zakresie realizacji Konkursu 

Fotograficznego „Pocztówka z Kaźmierza” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu  

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia               

29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że:  

1. administratorem danych jest Wójt Gminy Kaźmierz z siedzibą w Kaźmierzu                       

i adresem: ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz oraz Stowarzyszenie KAŹMIERZ                

z siedzibą w Kaźmierzu i adresem: ul. Szkolna 27, 64-530 Kaźmierz; 

2. dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia konkursu oraz  w celu 

związanym  z późniejszym wykorzystaniem przekazanych przeze mnie prac; 

3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania; 

4. po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte; 

5. dane podaję dobrowolnie; 

 

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

    czytelne podpisy ojca  i matki /prawnych opiekunów dziecka 


