
Regulamin konkursu fotograficznego ,,Cztery pory roku w Gminie Sieroszewice. Edycja III” 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs fotograficzny pn. „Cztery pory roku w Gminie Sieroszewice. Edycja II”, zwany 
dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej 
„Uczestnikami”, którzy są mieszkańcami Gminy Sieroszewice. Uczestnikami mogą być 
osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą opiekuna prawnego 
Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Formularza. 

3. Inicjatorem Konkursu jest Wójt Gminy Sieroszewice.  
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

5. Uczestnik albo opiekun prawny uczestnika, wysyłając zgłoszenie na warunkach 
określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje 
go.  
 

§ 2 Cel i tematyka konkursu 
1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno gminy Sieroszewice, jej walory 

pejzażowe i architektoniczne.   
2. Nagrodzone prace będą wykorzystane przy tworzeniu kalendarza gminy Sieroszewice  

na rok 2023.  
 

§ 3 Warunki uczestnictwa 
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się 

fotografią (amatorsko) z terenu  Gminy Sieroszewice. 
2. W konkursie nie mogą brać udziału fotograficy zajmujący się fotografią zawodowo. 
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik  
nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem 
zgłoszeń. 

6. Fotografie winny przedstawiać wyłącznie walory pejzażowe Gminy Sieroszewice 
oraz architektoniczne (Z pominięciem wszelkiego rodzaju imprez, uroczystości 
 i przedstawianiem wizerunku osób).  

7. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym, należy dostarczyć w formie 
papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs fotograficzny” do sekretariatu 
Urzędu Gminy Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 65 oraz w formie elektronicznej na 
skrzynkę mailową Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach: kultura@sieroszewice.pl   

8. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają 
zwrotowi.  

 
§ 4 Zasady zgłaszania prac konkursowych 
1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji papierowej (na papierze fotograficznym) w 

formacie 20x30 oraz w wersji elektronicznej (300 dpi dla formatu 20 x 30 cm; .jpg, 
wiernie oddające proporcje i kolorystykę oryginału). 
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3. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny zachowywać kształt rzeczywisty. Wszelkie 
ingerencje w zakresie korekty cyfrowej w tym fotomontaż i inne zmiany są 
niedopuszczalne.  

4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie brały udziału w żadnym innym 
konkursie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań 
technicznych. 

6. Miejsce wykonania zdjęć ograniczone jest do terenu gminy Sieroszewice. 
7. Do każdej Fotografii należy oddzielnie wskazać jej miejsce wykonania oraz nazwę. 
8. Każdą pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem.  
9. Konkurs i zarazem zgłaszanie prac konkursowych trwa od 23 września 2022 r. do 10 

października 2022 r.  
 

§ 5 Jury i sposób oceny 
1. Organizator powołuje Jury Konkursu , zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą co 

najmniej 3 osoby, maksymalnie 10 osób, powoływane przez Organizatora.  
2. Zadaniem Jury jest rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac oraz wybór 

laureatów Konkursu. 
3. Przy ocenie nadesłanych prac Jury weźmie pod uwagę następujące kryteria oceny: 

a) spełnienie założeń Konkursu, 
b) jakość walorów artystycznych, 
c) oryginalność ujęcia tematu 
d) techniczna jakość wykonania  

4. Do rozstrzygnięcia Konkursu dochodzi, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej 12 prac, 
które nie zostaną odrzucone. 

5. Z obrad Jury sporządzany jest protokół podpisany przez przewodniczącego Jury. Werdykt 
Jury zawarty w protokole jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.  

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21 października 2022 r. 
7. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie 

zorganizowanej w tym celu uroczystości, o której terminie Laureaci zostaną 
powiadomieni.  

8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice 
oraz na Facebook-u Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego.  

 
§ 6 Nagrody 
1. Za zajęcie 1,2 i 3 miejsca Organizator przyznaje dyplomy oraz nagrody rzeczowe w 

postaci bonów podarunkowych, na zakup sprzętu elektronicznego, w wysokości: 
a. 1 miejsce – 500 zł 
b. 2 miejsce – 400 zł 
c. 3 miejsce – 300 zł 

2. Autorzy wyróżnionych prac otrzymują dyplomy oraz po jednym egzemplarzu gotowego 
kalendarza.  

 
§ 7 Ochrona danych osobowych 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów Konkursu, wydania nagród oraz 
publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Urząd Gminy 
Sieroszewice.  



 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy 
Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i 
podlega zniszczeniu.  

4. Uczestnik Konkursu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.  
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o 

wynikach Konkursu. 
  
 § 8  Prawa autorskie 
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że: 

a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe 
zgłoszonych fotografii, 

b) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne 
zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 

2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych 
fotografii ( w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu. 

3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem 
w celach informacyjnych. 

4. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć przez 
Organizatora.   

5. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac 
konkursowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich 
zgłoszenia do Konkursu.  

6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące 
naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr 
osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii 
zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich naruszenia.  

 
§ 9 Postanowienia końcowe 
1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady 

Konkursu, określone niniejszym Regulaminem.  
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Sieroszewice. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz 

warunki prowadzenia Konkursu. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję 
podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

5. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem  
telefonu 62 73 96 282 lub wysyłając zapytanie  na adres: kultura@sieroszewice.pl  

6. Nagrody w konkursie są finansowane ze środków własnych budżetu gminy Sieroszewice.  
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