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R E G U L A M I N    K O N K U R S U 

N A    N A J L E P S Z E    Z D J Ę C I E  

 

w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą  

 Moja gmina w obiektywie   

 

 

1. Organizator konkursu 

 

Organizatorem konkursu jest Gmina Bierawa z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12  

w Bierawie. 

 

2. Przedmiot i zasady konkursu 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego i zarazem najciekawszego zdjęcia 

obejmującego tematykę dziedzictwa kulturowego w gminie Bierawa, pokazanego  

w obiektywie dziecka wraz z krótkim opisem. 

 

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

konkursu  i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

3. Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest: 

 

 włączenie w życie społeczne; 

 aktywizacja dzieci i młodzieży; 

 mobilizacja młodzieży szkolnej do zapoznania się w tej tematyce; 

 zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich; 

 wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich przez podnoszenie 

poziomu wiedzy w tym zakresie. 

 

4. Uczestnicy 

 

Konkurs kierowany jest do młodzieży klas VI – VIII oraz III gimnazjum ze szkół znajdujących się 

na terenie gminy Bierawa. 
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5. Warunki udziału w konkursie 

 

1) Dopuszczalne jest złożenie kilku prac przez jednego Uczestnika z zastrzeżeniem, że każda 

przedstawia inny obiekt.  

2) Praca zgłaszana do konkursu powinna być pracą Uczestnika, nie może być nigdzie 

wcześniej publikowana. 

3) Praca powinna być złożona w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora  

z koniecznie dołączonym formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, podpisanym przez Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. 

4) Do pracy proszę dołączyć krótki opis/historię fotografowanego obiektu. 

5) Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

6) Zdjęcie powinno być wydrukowane na formacie A4 (zwykły papier) i obowiązkowo 

dołączone na nośniku elektronicznym (płyta CD/pen drive/załącznik do maila na adres: 

katarzyna.kostka@bierawa.pl). 

7) Ocenie podlega praca pojedyncza, nie przygotowana grupowo.  

8) Komisja nie zwraca nadesłanych prac. 

9) Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 r.                              

W przypadku nadania przesyłki listowej, liczy się data wpływu do Organizatora. 

 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu 

1) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2) Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych  

w zakresie określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału  

w Konkursie.  

3) Dane laureatów Konkursu: imię i nazwisko, zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora oraz ogłoszone publicznie za pośrednictwem prasy. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych 

przez Zgłaszającego.  

5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy: 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bierawa z siedzibą  

w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa,  adres e-mail: 

ug@bierawa.pl, telefon: 77 4872 266; 

b. Z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Bierawa można kontaktować się na 

adres korespondencyjny: ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa lub adres e-

mail: ug@bierawa.pl; 

mailto:ug@bierawa.pl
mailto:ug@bierawa.pl
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c. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b, c i e unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych 

lub zleconych Gminie Bierawa, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa; 

d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach  

o archiwizacji; 

e. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 

Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy 

unijnego rozporządzenia RODO; 

g. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub 

umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia 

umowy; 

h. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 

i. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą profilowane.  

j. Państwa dane przekazane zostaną do Samorządu Województwa Opolskiego, a dalej 

do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem weryfikacji 

poprawności realizacji operacji. 

k. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom kontrolującym, 

tj. Ministrowi Finansów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 

Europejskiej, organom kontroli skarbowej oraz innym podmiotom uprawnionym do 

takich czynności.  

 

7. Licencje 

 

1) Zgłaszający oświadcza, że praca chroniona jest autorskimi prawami majątkowymi oraz, że 

do zdjęcia przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2) Zgłaszający oświadcza, że zdjęcie wykonane zostało samodzielnie, ma charakter 

indywidualny i nie narusza praw osób trzecich.  

3) Z chwilą dostarczenia zdjęcia na adres podany przez Organizatora, Zgłaszający 

nieodpłatnie przenosi na Organizatora prawo własności zdjęcia oraz udziela licencji 

niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie ze zdjęcia na 

następujących polach eksploatacji:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, 

standardu, systemu i formatu;  

b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

c. wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet; 
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4) Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji, organizator 

zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Zgłaszającego, w szczególności prawa 

do informowania o autorze zdjęcia.  

5) Zgłaszający zezwala organizatorom na wykonywanie praw zależnych do zdjęcia, tj. na 

rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby udzielali 

dalszej zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.  

6) Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatorów w związku  

z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi 

z naruszenia przez zdjęcie jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.  

7) Zgłaszający będzie bronić organizatorów na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem 

lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.  

8) Jeśli korzystanie ze zdjęcia stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub 

osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, 

Zgłaszający może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: a) uzyskać 

dla organizatora prawo dalszego użytkowania zdjęcia, lub b) zmodyfikować zdjęcie tak, 

żeby było ono zgodne z Regulaminem, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób 

trzecich.  

 

8. Ocena prac 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która będzie się składać z: 

a. 1 członka wnioskodawcy, 

b. po jednym członku partnerów, 

c. prowadzącego warsztaty fotografa.  

 

2. Przy ocenie, Komisja zastosuje następujące kryteria:  

a. jakość wykonania, 

b. oryginalność ujęcia, 

c. oryginalność fabuły, 

d. zrozumienie tematu. 

 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu.  

 

9. Nagrody 

 

1. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe na łączną pulę środków 

finansowych do wysokości 1 192,92 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa 

92/100). 

2. Nagrodzone prace będą publikowane w formie albumu i wystawy.  

3. Planuje się przyznanie pierwszych trzech miejsc oraz nagrody specjalnej. 
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4. Wśród wybranych do I etapu 28 prac, 4 osoby zostaną nagrodzone rzeczowo, pozostałe 24 

pojada na wycieczkę do CEWE. 

5. Nagrody są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-

2019. 

2. Nagrody rzeczowe laureatom konkursu zostaną wręczone podczas finału w dniu 26 

października 2018 r. w Domu Kultury w Dziergowicach.  

3. W imieniu małoletnich uczestników konkursu, odbiór nagród potwierdzą ich rodzice/ 

opiekunowie prawni/nauczyciele obecni na finale. 

 

 

10. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. 

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik.  

3. Złożenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu.   

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.  

5. Wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Organizator.  

6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku przebiegu konkursu będą rozpatrywane przez 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

8. Konkurs stanowi realizację operacji pn.: Moja gmina w obiektywie i wpisuje się Plan 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

 

               

  

 

 

  


