
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   
„Moje ukochane miejsce w  Powiecie Chrzanowskim” 

 
 
I. Organizator: 
Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74, tel.32 6121497, 
 e-mail: promocja@tck.trzebinia.pl 
 
II. Współorganizator: 
Powiat Chrzanowski 
 
III. Cel konkursu  
-  promocja ciekawych i ulubionych przez uczestników konkursu, miejsc zlokalizowanych w 
Powiecie Chrzanowskim za pomocą   fotografii,  
- zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochronę, 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii, 
- rozpowszechnienie fotografowania jako aktywnej formy spędzania czasu  wolnego. 
 
IV. Uczestnicy konkursu 
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu 
Chrzanowskiego niezależnie od wieku. 
 
V. Warunki uczestnictwa 
1. Do 16 sierpnia 2021 należy przesłać  jedną  samodzielnie wykonaną fotografię  przedstawiającą 
ukochane miejsce w Powiecie Chrzanowskim. Duże pliki można wysłać platformą zewnętrzną 
typu wetransfer.com, google drive itp. 
 
2. Wykonane zdjęcie należy przesłać w formie elektronicznej na adres promocja@tck.trzebinia.pl 
Zdjęcie musi spełniać następujące kryteria: 
a) format zdjęcia: JPG;  
b) wielkość pliku nie może przekraczać 5MB;  
c) minimalny rozmiar zdjęcia powinien wynosić 1600x1000 pikseli  
d) opis do zdjęcia – miejsce, gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz treść oświadczenia uczestnika 
(patrz p. V, p. 5 regulaminu). 
 
3. W konkursie mogą brać udział tylko fotografie wykonane indywidualnie, dotychczas nigdzie 
niepublikowane oraz nienagradzane wcześniej w innych konkursach. Zdjęcie nadesłane do 
konkursu nie może być retuszowane, zmieniane elektronicznie i nie może dotyczyć miejsc ani 
obiektów spoza powiatu chrzanowskiego. 
 
4. Fotografia nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. 
Prezentowane na fotografii treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych 
przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.  
 
5. W treści maila należy wkleić oświadczenie o treści:  

a) W przypadku uczestnika pełnoletniego: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tu proszę wpisać swoje imię i 
nazwisko uczestnika) w celu realizacji konkursu fotograficznego  „Moje ukochane miejsce w 
Powiecie Chrzanowskim” oraz publikację przesłanej fotografii, której jestem autorem i 
posiadaczem  pełni praw autorskich, na stronach Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini. 
Zapoznałam(-em) się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść”. 



 
b) W przypadku uczestnika niepełnoletniego (zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic/opiekun 
prawny): 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (tu proszę wpisać imię i 
nazwisko dziecka) w celu realizacji konkursu fotograficznego „Moje ukochane miejsce w Powiecie 
Chrzanowskim” oraz publikację przesłanej fotografii, którego jest autorem i posiadaczem pełni 
praw autorskich, na stronach Trzebińskiego Centrum Kultury  w Trzebini. Zapoznałam(-em) się z 
regulaminem konkursu i akceptuję jego treść”. 

 
Brak oświadczenia, o którym mowa powyżej uniemożliwia udział w konkursie. 

 
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, przesłanie 
fotografii i wzięcie udziału w konkursie jest również równoznaczne z wyrażeniem na publikację i 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika. 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 
1) Administratorem danych osobowych jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia. 
2) Centrum wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych – Pani Joanna Grabowska z którą można skontaktować się poprzez e-mail 
grabowskaodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 
uczestników. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji w/w konkursu. 
4) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w konkursu. 
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych) 
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016r 
8) Pozyskiwane dane nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych 
przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych , zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, umów powierzenia 
danych do przetwarzania. 
9)Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji. 
10)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz dziecka wynikających z konieczności realizacji konkursu jest obowiązkowe, 
natomiast pozostałych danych fakultatywnych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do 
realizacji konkursu jest brak możliwości w nim uczestnictwa. 
 
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie i terminach oraz do 
odwołania konkursu bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia 
fotografii do konkursu informując o tym uczestnika. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w 
regulaminie rozstrzyga Organizator.  
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii 
niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 
 
9. Organizator nie odpowiada za kwestie techniczne związane z działaniem internetu oraz 
Facebooka, mogące mieć wpływ na przebieg konkursu. 
 
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
 
VI. Zasady przyznawania nagród 
 
1.Fotografie oceniane będą przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Organizator 
przewiduje nagrody rzeczowe, w tym  1 nagrodę przyznaną fotografii, która otrzyma największą 



liczbę lajków (nagroda publiczności). Dopuszcza się sytuację, w której jedna fotografia otrzyma 
dwie nagrody (jedną nagrodę publiczności oraz drugą decyzją komisji).  
  
2.Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, 
pomysłowość, oryginalność fotografii, prezentacja piękna naszego powiatu oraz jakość wykonania 
fotografii. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.   
 
3. Do dnia 19 sierpnia 2021 wszystkie zdjęcia będą zaprezentowane na facebooku Trzebińskiego 
Centrum Kultury w komentarzach, pod głównym postem konkursowym, gdzie będzie można 
poprzez lajk oddać głos w celu przyznania nagrody publiczności. Nagrodę publiczności otrzymuje 
fotografia, która zdobędzie największą ilość lajków.   
 
4. Głosowanie poprzez lajkowanie trwać będzie do dnia 26 sierpnia 2021 , do godz. 8.00 
 
5. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez stronę internetową i media 
społecznościowe Organizatora do  31 sierpnia 2021r.   
 
6. O sposobie przekazania nagród Organizator poinformuje laureatów drogą mailową. 
 
VII. Prawa oraz możliwości wykorzystania nadesłanych prac:  
1. Uczestnik  bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zgłoszenie do konkursu wyłącznie 
fotografii, której jest autorem i posiada do niej pełne prawa autorskie. 
2. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw 
autorskich na rzecz Organizatora oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie zdjęć na wystawach, w 
druku oraz w Internecie nie ograniczonym czasowo oraz terytorialnie.  
3. Osoba zgłaszająca zdjęcie do Konkursu bierze odpowiedzialność za zgodę dotyczącą 
wykorzystania wizerunku osób występujących na zdjęciach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


