
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„4 PORY ROKU - KALENDARZ GMINY OBROWO” 

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU  

• Gmina Obrowo, ul. Aleja lipowa 27, 87-126 Obrowo, tel. 56 678 60 22, 
e-mail: p.florkowska@gok.obrowo.pl 

 
2. CELE KONKURSU: 

• Zachęcenie mieszkańców oraz pasjonatów fotografii do poznawania i odkrywania 
walorów krajobrazu gminy Obrowo.  

• Propagowanie fotografii wśród dzieci, młodzieży, dorosłych jako ciekawej formy 
spędzania wolnego czasu. 

• Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii. 
 
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

• Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii 

• Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia (poziome )do jednej pory roku 
(łącznie maks. 8 prac) wykonanych na terenie gminy Obrowo. 

• Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i podpisane np. Jan Kowalski – wiosna.  

• Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 
pochodzących z różnych plików.  

• Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową. Podpisana karta 
oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych niniejszym regulaminem.  

• Wszystkie prace stają się własnością organizatora konkursu,  

• Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik 
nr 3  do regulaminu: o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich na organizatora. 

 
5. OCENA I NAGRODY 

• Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. 

• Komisja powołana przez Wójta gminy oceni i wybierze 12 fotografii. 

• Zdjęcia wykonane przez wyłonionych laureatów posłużą do opracowania gminnego 
kalendarza. 

• Organizator przewiduje następujące nagrody dla Uczestników – laureatów: 12 
równorzędnych nagród rzeczowych oraz kalendarz z własnym zdjęciem.  

 
6.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

• Rozpoczęcie konkursu następuje z dniem ogłoszenia 

• Termin przyjmowania prac do 25.11.2021 r. 

• Prace należy przesłać na adres: p.florkowska@gok.obrowo.pl z opisem: „Konkurs 
Fotograficzny - 4 pory roku Gminy Obrowo”, imię i nazwisko wraz ze wszystkimi 
załącznikami (skan).  

• Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej: 
www.obrowo.pl 

 
7. OCHRONA DANYCH OSBOWYCH 
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Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 
kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w 
Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,   
telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych 
został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować 
wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych osobowych 
uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z 
oraz 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 fotograficznym "4 pory roku - Kalendarz Gminy Obrowo” . Uznaje się, że 
osoby, które zgłosiły się do konkursu i wypełniły kartę zgłoszeniową stanowiącą 
załącznik nr 1 do regulaminu zapoznały się z klauzulą informacyjną, będącą 
załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, w tym wyraziły zgodę na przetwarzanie 
ich wizerunku, wizerunku ich dziecka, wizerunku osoby, której są opiekunem prawnym 
w celu promocji przedsięwzięcia organizowanego przez administratora. 

 

Załączniki:  

• załącznik nr 1 – karta zgłoszenia, 

• załącznik nr 2 – klauzula informacyjna, 

• załącznik nr 3 – zgoda na przeniesienie praw autorskich.   
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