
ZARZĄDZENIE nr 0050. 49.2019 

 Wójta Gminy Bliżyn  

 z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego na zdjęcie do kalendarza  

 

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) zarządza się, co następuje: 

 § 1. Ogłasza się Konkurs fotograficzny na zdjęcie do kalendarza Gminy Bliżyn  na rok 

2020 zwany dalej konkursem.  

 § 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie 

konkursu fotograficznego na zdjęcie do kalendarza gminy Bliżyn na 2020 rok stanowiącym 

Załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. promocji gminy.  

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 49.2019 

Wójta Gminy Bliżyn z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

NA ZDJĘCIE DO KALENDARZA GMINY BLIŻYN  NA 2020 ROK. 

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego na zdjęcie do kalendarza gminnego na 2020 

rok jest Wójt Gminy Bliżyn. 

2. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować na adres Urząd Gminy 

Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 26-120  Bliżyn, pod numerem telefonu 41 25 41 104 lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej promocja@blizyn.pl 

3. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Blizyn 

oraz w siedzibie organizatora w Urzędzie Gminy Bliżyn pokój nr 16. 

§2 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców Gminy Bliżyn w tworzeniu pozytywnego 

wizerunku Gminy jako miejsca ciekawego przyrodniczo, mającego wiele ciekawych 

miejsc i form przyrody. Zdjęcie, związane z gminą Bliżyn (przyroda, obiekt, ciekawe 

miejsce, itp ), wybrane przez komisję posłuży do opracowania kalendarza na 2020 rok.  

Zdjęcia zgłoszone do konkursu mogą być wykorzystane również w innych materiałach 

promocyjnych i informacyjnych - folderach, ulotkach, plakatach oraz na stronach  

internetowych Gminy Bliżyn.  

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła 

oraz niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która 

nadeśle swoje prace w terminie określonym przez organizatora. 

2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia wykonane dowolną 

techniką. 

3. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane 

ani nie były wcześniej wyróżniane w żadnym konkursie i oddają aktualny obraz 

Gminy Bliżyn (zdjęcia zrobione nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.). 

4. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia. 

5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy 

bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. 
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6. Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej. 

§4 

Nagroda 

1. Za najlepsze zdjęcie w danej kategorii organizator przyzna nagrodę główną w kwocie 

750 zł brutto,  słownie siedemset pięćdziesiąt złotych brutto. 

2. Nagrodą dla pozostałych uczestników konkursu (nie tylko zwycięzców konkursu) jest 

publikacja najładniejszych zdjęć wraz z nazwiskami ich autorów na stronie 

internetowej Gminy Bliżyn. 

§5  

Zgłoszenie prac  

1. Zgłoszenia prac należy dokonać do dnia 30 września 2019 roku do godz. 15.00. 

2. Zgłoszona praca powinna zawierać: 

a) zdjęcia, zapisane w wersji cyfrowej na dowolnym nośniku, zgodne z wymogami, 

o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu konkursu (max 3), 

b) wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, będący 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu. W sytuacji, gdy uczestnikiem 

konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna 

prawnego, 

c) własnoręcznie podpisane oświadczenie (w sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu 

nie jest osoba pełnoletnia wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego), 

będące załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.  

3. Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, 

26-120 Bliżyn, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub 

złożyć osobiście w punkcie podawczym Urzędu Gminy ( Sekretariat pokój nr 21), 

również z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. 

4. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję. 

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy. 

§6 

Ocena zgłoszonych prac do konkursu 

1. Oceny prac nadesłanych do konkursu dokonuje komisja, którą powołuje organizator. 

2. Przyjęte do konkursu prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa w  

§ 7 niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

4. Z przebiegu konkursu, komisja sporządza protokół. 

§7  

Kryteria oceny prac  

1. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji.  

2. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) praca wykonana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3 niniejszego 

Regulaminu, 



b) zdjęcia zapisane w formacie JPG i posiadające nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok 

zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. 

c) wykonanie zdjęć związanych z gminą Bliżyn, z uwzględnieniem różnych pór roku.  

3. Werdykt komisji jest nieodwołalny. 

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 15 października 2019 roku. 

2. Wyniki konkursu z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Gminy Bliżyn  

3. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania konkursu laureat zostanie 

powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo po publikacji wyników na stronie 

internetowej Gminy Bliżyn.  

§9 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wnoszenia 

zmian do Regulaminu. 

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom. 

3. W Konkursie nie mogą udziału pracownicy i przedstawiciele organizatora jak również 

członkowie najbliższej rodziny tych osób. 

4. Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1000) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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), obowiązującym od 25 maja 2018 r. 

informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest 

Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a 26-120 Bliżyn 

b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu 

fotograficznego na zdjęcia do kalendarza gminnego na 2020 rok lub w innych 

materiałach promocyjnych i nie będą udostępniane innym podmiotom, 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest 

równoważna z brakiem możliwości udziału w konkursie. 

d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatora.  



Załącznik nr 1 

do Regulaminu konkursu fotograficznego  

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

NA ZDJĘCIE DO KALENDARZA NA 2020 ROK 

 

Imię i nazwisko autora: 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Własny tytuł zdjęcia:   ……………………………………………………………………….. 

Miejscowość, gdzie zostało wykonane zdjęcie ……………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………… 

 e-mail: ……………………………………………………………………………………….. 

Uwagi ew. krótki opis  

…...........….……………………………… 

   (czytelny podpis uczestnika konkursu) 

 

 

 

………..……….………………………….… 

(w przypadku osoby niepełnoletniej 

podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu konkursu fotograficznego 

  

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu konkursu fotograficznego, 

2) jestem jedynym autorem nadesłanej pracy i nie naruszam jakichkolwiek praw osób 

trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że autor zdjęć ma zgody osób, 

których wizerunek utrwalono na fotografii i uprawnienia do wyrażenia zgody na 

wykorzystanie tych wizerunków, 

3) wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na organizatora konkursu 

fotograficznego całości praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osoby 

niepełnoletniej* zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz obowiązującym od 25 maja 

2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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. 

5) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w konkursie fotograficznym 

Gminy Bliżyn, oraz zgadzam się na rozpowszechnianie tych zdjęć w materiałach 

promocyjnych (bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy ) 

przez organizatora konkursu, bez uiszczania na moją rzecz jakichkolwiek opłat. 

..……...........….……………………………… 

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

……….………………………………….…… 

     (w przypadku osoby niepełnoletniej 

      podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 



 


