
Regulamin konkursu fotograficznego „Szacunek to życia kierunek” 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu fotograficznego pod nazwą „Szacunek to 

życia kierunek”, zwanego dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie przy ul. 

Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo. 

3. Konkurs ma charakter otwarty dla mieszkańców Gminy Obrowo. Do nadsyłania Fotografii 

Organizator zaprasza wszystkich fotografujących z terenu Gminy Obrowo. 

4. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa  ufundowana przez Gminę Obrowo, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie 

5. Tematyką prac konkursowych jest szacunek i miłość do drugiego człowieka. 

6. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, których 

opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział w Konkursie. Osoby te powinny 

spełniać wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. 

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także 

inne podmioty biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na 

zlecenie Organizatora. 

8. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Fotografii 

do siedziby Organizatora. 

9. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie – wywołane bądź 

wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 15x21 cm , nieoprawione. 

10. Na odwrocie Fotografii należy podać DRUKOWANYMI LITERAMI: imię i nazwisko 

Uczestnika Konkursu, adres e-mail oraz numer telefonu. 

11. Fotografie należy nadsyłać lub składać od 15 grudnia 2020 do 30 grudnia 2020 (decyduje 

data wpływu) w siedzibie Organizatora, z dopiskiem „Szacunek to życia kierunek”. 

12. Zgłaszając Fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem 

zgłaszanych Fotografii. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że do zgłoszonych 

Fotografii przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz że nie są one ograniczone na 

rzecz osób trzecich, a także, że publikacja nadesłanych Fotografii oraz ich wykorzystanie 

przez Organizatora stosownie do zasad niniejszego Regulaminu nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik Konkursu równocześnie 

oświadcza, iż osoby uwidocznione na Fotografiach, których zgoda jest konieczna do ich 

publicznego udostępnienia, publikacji i rozpowszechniania, wyraziły zgodę na publiczne 

udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie swojego wizerunku. Uczestnik Konkursu 

zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora 

przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przesłanych przez 

Uczestnika Konkursu Fotografii, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego 

postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych 

w drodze ugody odszkodowań, a także wystąpi do ewentualnego postępowania sądowego w 

miejsce lub po stronie Organizatora. 

13. Zgłaszając Fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu zezwala na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie Fotografii w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich 

wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie i 

zwielokrotnianie Fotografii każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co 

do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie Fotografii poprzez publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym. 

14. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z jego Fotografii w całości, jak 

i również w postaci dowolnych fragmentów. 

15. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i 

nazwiskiem w celach informacyjnych. 



16. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, traktowane powinno być w razie wątpliwości jako 

niewyłączna, nieograniczona i nieodpłatna licencja nie ograniczona ani czasowo ani 

terytorialnie. 

17. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w dniu 11 stycznia 2021 r. 

poprzez e-mail oraz poprzez zamieszczenie listy uczestników na stronie 

www.gopsobrowo.pl oraz www.obrowo.pl oraz zostaną poinformowani o dokładnym 

terminie wręczenia nagród. 

18. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie 

Fotografii przesłanych pocztą lub dostarczonych w inny sposób. 

19. Po ogłoszeniu wyników Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do odbioru Fotografii w 

siedzibie Organizatora (ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) w terminie od 12 stycznia 

2021 r do 22 stycznia 2021 r (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu). Po tym 

terminie nieodebrane Fotografie zostaną komisyjnie zniszczone. Organizator nie archiwizuje 

nadesłanych Fotografii. 

20. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

na potrzeby Konkursu at. 6 ust. lit. e RODO,  w związku z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym -przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi w celu udziału w Konkursie. 

21. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgodny na warunki niniejszego Regulaminu. 

22. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na 

pogorszenie sytuacji Uczestników Konkursu. 

http://www.gopsobrowo.pl/
http://www.obrowo.pl/

