Regulamin
III edycji konkursu „Pocztówka z Jaworza” – konkurs fotograficzny
„Jaworze w Czterech Porach Roku”

§ 1.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, z siedzibą w Jaworzu, ul. Wapienicka
25, tel. 33 488 31 16, e-mail: biuro@opgj.pl
§ 2.
Przedmiot i cel konkursu
1.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie (w terminie od 1 września 2021 roku do 15 sierpnia
2022 roku) czterech prac fotograficznych w czterech porach roku (jesień, zima, wiosna, lato), które
przedstawiać będą jedno, wybrane miejsce w Jaworzu - atrakcję, zabytek architektoniczny lub
przyrodniczy, miejsce charakterystyczne lub wyjątkowe dla autora.
2.
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania zabytkami własnego regionu, rozwijanie
wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, a także zwrócenie uwagi
na piękno otaczającej natury i jej ochrona.
§ 3.
Uczestnicy konkursu
1.
Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, zwanych dalej
Uczestnikami.
2.
Prace będą oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci do 12 lat,
kategoria II – młodzież niepełnoletnia od 13 do 18 lat, kategoria III – dorośli
3.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie bezpośrednio w biurze lub przesłanie emailem skanu lub fotografii wypełnionej:
a)
Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu opracowanej dla osoby
dorosłej
b)
Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu opracowanej dla dzieci
i młodzieży niepełnoletniej.
4. Podpisana Karta zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z Regulaminem konkursu i jego akceptację.

§ 4.
Zasady ogólne konkursu
1.

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, będące oryginałami.

2.

Jedna osoba może zgłosić na konkurs 4 fotografie wykonane w czterech porach roku.

3.

Fotografie bez wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie będą oceniane.
§ 5.
Zasady szczegółowe konkursu

1.
Sposób realizacji i technika wykonania fotografii jest dowolna. Jedynym wymogiem jest
jakość zdjęcia, które musi nadawać się do wydruku.
2.

Wykonując fotografie należy zachować następujące parametry:

•
•
•
•

format pliku - jpg,
wielkość pliku - nie więcej niż 20 Mb,
rozmiar pliku krótszy bok - nie mniej niż 2500px (nie więcej niż 4000px),
rozdzielczość - 300 dpi

3. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach.
4. Wraz z przesłaniem zdjęć na konkurs uczestnik oświadcza, że:
•
jest wyłącznym autorem zgłoszonych zdjęć i posiada do niego pełne prawa autorskie,
•
w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich
wizerunku,
•
zgłoszone prace nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.
6.

Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.
§ 6.
Termin i miejsce składania prac

1.

Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 1 września 2021 r.

2.

Prace należy złożyć/przesłać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2022 r.

3.
Pracę konkursową wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową
(zgodnie z kategorią wiekową) i opisanym plikiem („Imię i nazwisko, tytuł pracy”) należy dostarczyć
na adres: Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze

•
osobiście do biura Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w opisanej kopercie z dopiskiem
„Konkurs fotograficzny”
•

drogą pocztową w opisanej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

•

pocztą elektroniczną na adres: biuro@opgj.pl z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”

•
przez serwis www.wetransfer.com z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
zasady bezpieczeństwa i sposób przetwarzania danych osobowych przez dostawcę narzędzia do
przesyłu danych (wetransfer.com) określa polityka prywatności dostępna na stronie internetowej
operatora.
§7
Ocena i rozstrzygnięcie konkursu
1.
Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora, które zdecyduje o przyznaniu
atrakcyjnych nagród i wytypuje 30 najciekawszych zdjęć do wydruku w formie pocztówek.
2.

Prace konkursowe ocenione zostaną przez jury po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

3.

Decyzje jury są ostateczne.

4.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 19 sierpnia 2022 r.

5.
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora
konkursu www.opgj.pl oraz na profilu Facebook.
§ 8.
Prawa autorskie i wykorzystanie prac uczestników
Uczestnik zgłaszając się do konkursu i przesyłając pisemne zgłoszenie oświadcza, że posiada prawa
autorskie do fotografii i udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie nadesłanych prac, w tym w
szczególności na:
-

powielanie pracy w części lub całości,

-

upublicznienie pracy podczas wręczenia nagród,

wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora w celach promocyjnych oraz
informacyjnych, w tym ich publikacji na stronie www.opgj.pl oraz profilu Facebook.

§ 9.
Ochrona danych osobowych
1.
Administratorem danych Uczestnika konkursu jest Ośrodek Promocji Gminy Jaworze ul. Wapienickiej
25, 43-384 Jaworze, w imieniu której działa Dyrektor.
2.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@opgj.pl i/lub
poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.

3.
Dane osobowe zawarte w „Karcie zgłoszenia”, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i
przeprowadzenia Konkursu publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze czy w działalności edukacyjno-informacyjnej oraz w mediach w związku z
promocją działalności edukacyjnej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, a także w celach archiwizacyjnych i
rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o
ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
4.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit.
a. RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie uczestnikom Konkursu
wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach,
archiwizację dokumentów.
5.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez czas
wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
6.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
7.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie
zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie.
8.
Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione osobom, które przeglądają treści na portalu
Facebook oraz Administratorowi portalu społecznościowego Facebook, podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi niezbędne do realizacji konkursu w formie on-line a także mogą być udostępniane
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom wymiaru sprawiedliwości.
9.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w
związku z prowadzoną działalnością kulturalno-informacyjną.
10.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w
załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
11.
Osobom, których dane osobowe przetwarza Administrator, przysługuje prawo wniesienia skargi na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
§ 10.
Postanowienia końcowe
1.
Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
2.
Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego
autora.
3.
Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z
nadesłanych zdjęć.
4.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5.
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
6.
Nadesłanie zdjęć jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7.
Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: biuro@opgj.pl

