
 

 

REGULAMIN  
GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DLA FOTOGRAFÓW AMATORÓW  
 
 

„KRAJOBRAZY I ZABYTKI GMINY DZIER śONIÓW”  
 
 

I.PRZEPISY OGÓLNE. 
1.Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów 

„Krajobrazy i zabytki Gminy DzierŜoniów” jest Wójt Gminy DzierŜoniów. 
2.Celem konkursu jest promocja Gminy DzierŜoniów i ukazywanie jej piękna w sposób 

oryginalny i ciekawy. Konkurs ma równieŜ umoŜliwi ć promowanie twórców fotografów 
-amatorów. 

3.W konkursie moŜe brać udział kaŜdy fotograf-amator za wyjątkiem pracowników 
Organizatora i członków Jury oraz ich najbliŜszych rodzin. 

4.Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyraŜonych 
w niniejszym Regulaminie. 

5.Konkurs będzie trwał od października 2008 roku do września 2009 roku. 
 
 

II.PRZEPISY DOTYCZ ĄCE PRAC KONKURSOWYCH: 
1.KaŜdy z autorów moŜe nadesłać dowolną liczbę fotografii (minimum po jednej na kaŜdy 

miesiąc). 
2.Technika wykonania prac jest dowolna. 
3.KaŜde zdjęcie musi być opisane wg wzoru: 

- data i miejsce wykonania zdjęcia, 
- nazwa fotografowanego miejsca lub obiektu, 
- imię, nazwisko oraz adres zamieszkania autora. 

4.Zdjęcia w formacie 15 x 21 cm  oraz cyfrową wersję zdjęć na płytach CD w formacie JPG 
o wymiarach min 1600 x 2400 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1 MB naleŜy 
dostarczyć do Urzędu Gminy DzierŜoniów, ul. Szkolna 14 (sekretariat) 
w terminach:  do 05 stycznia 2009 roku wykonane w IV kwartale 2008 roku, 

     do 05 kwietnia 2009 roku wykonane w I kwartale 2009 roku, 
     do 05 lipca 2009 roku wykonane w II kwartale 2009 roku, 
     do 05 października 2009 roku wykonane w III kwartale 2009 roku. 

5.Praca nadesłana na konkurs powinna być samodzielnym dziełem jednego autora. 
6.W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdzie nie były nagrodzone i nie 

brały udziału w Ŝadnym konkursie. 
7.Z chwilą nadesłania fotografie oraz płyty CD przechodzą na własność Organizatora, który 

przejmie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 



 
 

III.NAGRODY I WYRÓ śNIENIA: 
1.Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora. Oceniane i nagradzane będą prace 

w okresach kwartalnych. Decyzje Jury są ostateczne. 
2.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury. Wyniki konkursu zostaną 

takŜe ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy DzierŜoniów: 
www.ug.dzierzoniow.pl 

3.Prace zwycięzców zostaną wykorzystane jako zdjęcie miesiąca w „Kalendarzu Gminy 
DzierŜoniów – 2010” oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 
Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody pienięŜne za kaŜdy kwartał 
w wysokości: 
I miejsce  - 300 zł 
II miejsce  - 200 zł 
III miejsce  - 100 zł 
oraz nagrody ksiąŜkowe. 
 

IV.WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH: 
1.Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zakwalifikowanych 

jak równieŜ z niego wyłączonych. 
2.Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie 

lub zaginięcie prac przesłanych pocztą lub dostarczonych przez osoby trzecie. 
3.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące zgody 

na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz 
w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Osoby 
uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyŜsze w formie 
oświadczenia (ZAŁĄCZNIK Nr 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła 
K. Latacz 



 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

DO REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO: 
„KRAJOBRAZY I ZABYTKI GMINY DZIER śONIÓW”.  

 
 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ 
 
Adres zamieszkania: ................................................................................................................. 
 
Seria i numer dowodu osobistego:............................................................................................  
 

1.Oświadczam, Ŝe zapoznałem / zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu 
Fotograficznego i wyraŜam zgodę na udział w w/w konkursie. 

 
2.Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika konkursu przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 
poz. 883 z późniejszymi zmianami). 

 
3.Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora prawa 

własności oraz majątkowych praw autorskich i praw naleŜnych do dysponowania 
zdjęciami, w tym ich opublikowaniem bez ograniczeń w zakresie terminu 
i wielokrotności, na niŜej wymienionych polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia zdjęć – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na którym zdjęcie/zdjęcia 
utrwalono – wprowadzenie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania zdjęć w inny sposób niŜ wymienione – publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a takŜe publiczne udostępnienie zdjęć w taki 
sposób, aby kaŜdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

 
4.Oświadczam, Ŝe zdjęcie jest wynikiem oryginalnej twórczości i Ŝe nie narusza praw osób 

trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania naleŜytej staranności, do takiego naruszenia 
doszło, zwalniam Organizatora od odpowiedzialności za takie naruszenie. 

 
 

 

 

 

..................................................     .................................................. 
(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 


