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Regulamin konkursu fotograficznego 
pn. „Fotograficzne impresje z gminy Konstancin-Jeziorna” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu z dziedziny sztuki pn. „Fotograficzne impresje z gminy 
Konstancin-Jeziorna”, zwanego dalej Konkursem, jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna z siedzibą przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwany dalej 
Organizatorem. 

2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z Konkursem zajmuje się Wydział 
Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. 

3. Konkurs trwa od 31 lipca do 30 września 2021 roku. 

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników. 

5. 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. 

§ 2. Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

• zgłębianie wiedzy o regionie: walorach przyrodniczych, turystycznych i kulturowych; 

• rozwijanie w środowisku lokalnym zainteresowań z dziedziny sztuki; 

• budowanie tożsamości lokalnej; 

• promocja gminy Konstancin-Jeziorna. 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne biorące udział w tematycznych 
wycieczkach pieszych, rowerowych lub kajakowych organizowanych przez gminę 
Konstancin-Jeziorna, w ramach operacji pn. „Popularyzacja wśród mieszkańców walorów 
kulturowych, historycznych i przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna poprzez 
organizację wycieczek pieszych i rowerowych oraz spływu kajakowego”. Osoby fizyczne, 
które nie uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą 
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wziąć udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów 
prawnych. 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 
Konkursowej. 

§ 4. Zasady konkursu 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia w każdej z poniższych 
kategorii:  

a. Impresje z wycieczek przyrodniczych; 

b. Impresje z wycieczek dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego.  

2. Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza zgłoszeniowego, stanowiącego  
załącznik do niniejszego regulaminu Konkursu.  

3. Fotografie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci plików JPG (bez 
kompresji) lub TIFF, o rozdzielczość minimum 300 dpi, wymiary: minimum 3500 pikseli na 
dłuższym boku. 

4. Prace konkursowe należy: 

• Przesłać pocztą lub złożyć osobiście w formie cyfrowej na płycie CD/DVD lub innym 
nośniku cyfrowym w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- 
-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna). Nośnik informacji 
powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem, czytelnie podpisany 
oraz umieszczony wraz z wymaganym oświadczeniem (załącznik do regulaminu) w 
zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Konkurs fotograficzny pn. „Fotograficzne 
impresje z gminy Konstancin-Jeziorna”.   

• Przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@konstancinjeziorna.pl wraz z 
wymaganym oświadczeniem (załącznik do regulaminu). 

Pliki zdjęć zgłaszanych do konkursu powinny być podpisane według schematu: imię i 
nazwisko autora_kategoria_tytuł zdjęcia. 

5. Prace przyjmowane będą do 30 września 2021 r. (decyduje data złożenia prac do 
kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna). 

mailto:promocja@konstancinjeziorna.pl
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6. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność 
uczestnika. 

7. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały wcześniej 
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. 
Dopuszczalna jest minimalna obróbka zdjęć, np. kadrowanie, wyostrzenie. 
Niedopuszczalne są fotomontaże, zmiana kompozycji m.in. poprzez wycinanie czy 
doklejanie elementów. 

9. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać 
poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane. Opisu dokonuje się w formularzu 
zgłoszeniowym. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej 
jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości pliku. 

11. Uczestnik poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do Konkursu potwierdza, że jego 
zdjęcie/zdjęcia są jego własnością, nie narusza/naruszają praw, dóbr i godności osób 
trzecich, a także iż przysługują mu prawa autorskie do zdjęć w pełnym zakresie. Uczestnik 
potwierdza również, iż zdjęcia te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na 
rzecz osób trzecich oraz że osoba przekazująca fotografie ma zgodę osób, których 
wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie 
tych wizerunków. 

12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 
naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje 
Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze 
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie 
zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu. 

13. 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, wideo, druki oraz Internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych 
opracowań i modyfikacji prac. 

14. Przesłane fotografie nie będą zwracane.  

15. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża 
zgodę na to, iż z dniem przekazania Organizatorowi zdjęć przenosi nieodpłatnie na 
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Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach eksploatacji,  
w tym do wydawania i rozpowszechniania prac bez konieczności zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia. 

16. Koszt przygotowania oraz złożenia prac konkursowych ponosi uczestnik Konkursu. 

17. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego 
Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem 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. 

18. Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, dane kontaktowe: 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. 22 484 23 00, e-mail: 
urzad@konstancinjeziorna.pl, ePUAP:/4576mqsekc/SkrytkaESP. 

19. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania,  
a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. 
Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie 
Organizatora Konkursu. 

§ 5. Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej 
Komisją. 

2. Komisję powołuje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 

3. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych prac i ich ocena. 

4. W celu oceny prac konkursowych, niezwłocznie po upływie terminu składania prac, 
zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć 
nadesłanych i przyjętych do Konkursu. 

5. Przy ocenie zgłoszonych fotografii Komisja Konkursowa kierować się będzie takimi 
kryteriami jak: kadr, kompozycja, proporcje, jakość, efektywność, pomysł, aspekt 
promocyjny. 

6. Komisja przedstawi Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna rekomendowane prace. 

7. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagród podejmie Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. 

8. Decyzja Burmistrza w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 



5 

 

§ 6. Nagrody 

1. Burmistrz przyznaje trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii, łącznie sześć nagród: 

a. I miejsce – aparat fotograficzny Canon PowerShot SX430 o wartości brutto 999 zł; 

b. II miejsce – statyw Benro IT25 o wartości brutto 469 zł; 

c. III miejsce – torba fotograficzna Cullman Amsterdam Maxima 520 o wartości brutto 
319 zł. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród, oraz do nieprzyznania 
nagród, jeżeli do konkursu zostaną zgłoszone zdjęcia o niskim poziomie artystycznym lub 
niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu.   

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2021 r. na stronie internetowej: 
www.konstancinjeziorna.pl  

4. O terminie i miejscu wręczenia nagród Organizator poinformuje zwycięzców konkursu 
indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub 
telefonicznie. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu 
bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na 
stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl. 

2. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu 
na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl oraz w siedzibie Organizatora 
(Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, 
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna). 
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Załącznik do regulaminu konkursu fotograficznego  
„Fotograficzne impresje z gminy Konstancin-Jeziorna” 

Formularz zgłoszeniowy/Oświadczenie 
Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  
Wiek  

Telefon  
E-mail  

Tytuły zdjęć  
(zgodne z nazwą 

załączonego pliku)  
oraz  

miejsce wykonania 

Kategoria „Impresje z wycieczek przyrodniczych” 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………..…………………. 

Miejsce wykonania: …………………………………………………………………………………….. 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………..…………………. 

Miejsce wykonania: …………………………………………………………………………………….. 
Kategoria „Impresje z wycieczek dot. dziedzictwa kulturowego i historycznego” 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………..…………………. 

Miejsce wykonania: …………………………………………………………………………………….. 

Tytuł: ………………………………………………………………………………………..…………………. 

Miejsce wykonania: …………………………………………………………………………………….. 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki Regulaminu konkursu fotograficznego pn. „Fotograficzne impresje  
z gminy Konstancin-Jeziorna”. 

2. Oświadczam, że przenoszę na rzecz Organizatora konkursu fotograficznego pn. „Fotograficzne impresje z gminy 
Konstancin-Jeziorna” wszelkie majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych zdjęć nieograniczone czasowo ani 
terytorialnie, do wykorzystywania we wszelkich polach eksploatacji. 

3. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia są wynikiem mojej osobistej, samodzielnej twórczości, nie 
naruszają praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują mi prawa autorskie do zdjęć w pełnym 
wymiarze, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw 
autorskich zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować 
mu – wedle jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie 
powstaną z tego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji 
konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania. 
 

 

….…………………………………………………………………….. 

Data i podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 


