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VIII GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  

POD TYTUŁEM „NATURA W GMINIE SADLINKI” 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

§ 1 Przepisy ogólne  

1. Organizatorem VIII Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Urząd Gminy 

Sadlinki. 

2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Inspektor. ds. Obsługi Informatycznej i Promocji 

Gminy 

3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: VIII Gminny Konkurs 

Fotograficzny pn.: „Natura w Gminie Sadlinki” zwany dalej Konkursem. 

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 30 września 2022 r.  

5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego 

uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, 

 a także na stronie internetowej pod adresem   www.sadlinki.pl. 

6. Konkurs ma charakter zamknięty i adresowany jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Sadlinki. 

Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów na udział w konkursie. 

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

• promocja Gminy Sadlinki poprzez zachęcanie mieszkańców do wspólnego odkrywania  

i podziwiania zakątków Gminy Sadlinki, 

• popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców Gminy, jako elementu życia codziennego, 

sposobu na rekreację, 

• upowszechnianie i popularyzacja fotografii, 

• rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości 

 i poczucia więzi z Gminą, 

• wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie 

 i archiwizowanie, 

• wybranie najpiękniejszych, emanujących siłą przekazu zdjęć promujących gminę, piękno przyrody 

 i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, tradycję i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne, 

kulturalne i sportowe, miejsca rekreacji i wypoczynku, 

• promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora. 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Sadlinki. Osoby 

fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać 

udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów 

lub kuratorów). 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
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§ 4 Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 20 zdjęć wyłącznie w wersji elektronicznej. 

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG, PNG w rozdzielczości minimum 3024 x 2016 

 (6,1 MPx). Technika wykonania zdjęć dowolna. Zdjęcia w mniejszej rozdzielczości nie będą brały 

udziału w konkursie. 

3. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Gminy Sadlinki, w sposób możliwy do zidentyfikowania 

miejsca, w którym zostały wykonane. Zdjęcia, których nie uda się zidentyfikować przez komisje 

konkursową nie będą brały udziału w konkursie. 

4. Tematyka zdjęć musi nawiązywać do nazwy organizowanego konkursu. 

5. Nośnik (płyta CD/DVD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię, nazwisko) 

wraz z kartą zgłoszeniową umieszczony w zaklejonej kopercie. Koperty należy przesłać na adres: 

Urząd Gminy Sadlinki, ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki z dopiskiem „Natura w Gminie 

Sadlinki” lub dostarczyć osobiście. 

6. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie.  

7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do 

innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie 

nagradzane. 

8. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że 

zabrania się dokonywania własnej obróbki zdjęcia, poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do 

obrazu dodatkowych elementów. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości 

technicznej (celowe zwiększanie), przesłanych z złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku itp. 

10. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne 

wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich 

znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druk oraz Internet, jak 

również prawo do dokonywania dowolnych opracowań i modyfikacji prac oraz wykorzystanie w 

innych celach promocyjno-reklamowych. 

11. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu. 

12. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 

1) posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęć zgłoszonych do konkursu pn. „Natura w Gminie 

Sadlinki”  i przenosi je na Organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub 

innego rozpowszechniania, 

a) autorskie prawa majątkowe zostają przekazane nieodpłatnie na rzecz Organizatora konkursu 

bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji: wytwarzanie 

nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów z zastosowaniem technik poligraficznych, 

reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektrycznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych; 

b) wprowadzanie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy utworu, najem lub użyczenie oryginału 

albo egzemplarzy, na których utrwalono utwór bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych 

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie 

 w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach 

społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów 

przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie; 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie; 

e) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy.  

 

2) Uwiecznione na zdjęciu osoby wyraziły zgodę na prezentację i publikację ich wizerunków. 

W związku z powyższym zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach nie będą 
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dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym 

regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie na stronie 

internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, 

3) Zdjęcia nie były wcześniej wyróżniane, nagradzane i publikowane w tym również w Internecie. 

4) Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celach 

związanych z realizacją konkursu pn. „Natura w Gminie Sadlinki” zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ma prawo do wglądu, 

poprawienia swoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Sadlinki z siedzibą w Sadlinkach przy ul. 

Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki, Telefon: 55 275 75 10, Fax: 55 275 77 80, e-mail: 

urzadgminy@sadlinki.pl 

b) Inspektorem ochrony danych w Gminie Sadlinki jest Pani Agnieszka Stawicka, kontakt:, 

e-mail: iod@sadlinki.pl 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kliku poniższych celach: udział w konkursie 

i przedłożenie pracy konkursowej, zgłoszenie udziału, ocena prac konkursowych przez komisje 

konkursowe (art. 6 ust. 1 a) - c) RODO) 

d) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje możliwość złożenia pracy 

konkursowej 

e) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do 

cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

f) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze 

zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres 

niezbędny do realizacji wskazanego celu. 

g) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

o ochronie danych osobowych. 

h) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

13. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 

 

§ 5 Terminarz 

1. Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 30 września 2022 r.- osobiście w Urzędzie Gminy Sadlinki, 

pok. 100 do godz. 14:00 lub listownie na adres: Urząd Gminy Sadlinki,  

ul. Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki z dopiskiem na kopercie „Natura w Gminie Sadlinki”, 

w przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy konkursowej do Organizatora, a nie data stempla 

pocztowego - nadania przesyłki. 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data złożenia  

w siedzibie Organizatora) 

 

§ 6 Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia konkursu zastanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Sadlinki. 

3. W skład komisji oceniającej nadesłane prace wchodzą przedstawiciele Organizatora. 

4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznawanie nagród. 

5. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

mailto:urzadgminy@sadlinki.pl
mailto:iod@sadlinki.pl


Strona 4 z 4 
 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sadlinki: 

www.sadlinki.pl. oraz na FB Gminy Sadlinki. 

 

§ 7 Nagrody i wyróżnienia 

1. Zwycięzca Konkursu - autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata VIII Gminnego Konkursu 

Fotograficznego pn. „Natura w Gminie Sadlinki” oraz nagrodę pieniężną.  

2. Komisja Konkursowa przewiduje również przyznanie drugiego oraz trzeciego miejsca za wykonane 

prace konkursowe. 

3. Pula nagród w konkursie to 1 200 zł 

4. Osoby nagrodzone otrzymają również egzemplarz wydrukowanego kalendarza Gminy Sadlinki na 

2023 rok. 

5. Zwycięskie i nagrodzone zdjęcia opublikowane zostaną na stronie Gminy www.sadlinki.pl 

6. Fundatorem nagród jest Organizator. 

7. Osoby nagrodzone w Konkursie zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie  

o wynikach Konkursu. 

8. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się osobiście  

w Urzędzie Gminy Sadlinki. 

 

§ 8 Postanowienie końcowe 

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w Urzędzie Gminy w Sadlinki  ul. Kwidzyńska 12, 82-

522 Sadlinki, pok. nr 110 lub pobrać ze strony internetowej www.sadlinki.pl 

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.sadlinki.pl lub pod nr Tel. 55 246 

81 59  (osoba do kontaktu: Inspektor. ds. Obsługi Informatycznej i Promocji Gminy - Dariusz 

Piszczewiat) oraz kierując zapytanie na e-mail: promocja@sadlinki.pl) 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany lub unieważnienia Konkursu bez podania 

przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej 

www.sadlinki.pl 

3. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

http://www.sadlinki.pl/
mailto:promocja@sadlinki.pl

