
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„GMINA CZARNY DUNAJEC – CZTERY PORY ROKU”  

 

§1 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza gminnego „Gmina 

Czarny Dunajec - Cztery Pory Roku” (w dalszej części jako: „Konkurs”) jest Gmina 

Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (w dalszej 

części jako: „Orgnizator Konkursu” lub: „Organizator”). 

2. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować na adres Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 

2A, telefon: 18 26 571 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

ckip.dunajec@gmail.com. 

 

§2 

Cel konkursu 

Celem Konkursu jest wyłonienie fotografii ukazujących wyjątkowe walory gminy Czarny 

Dunajec, obrazujących jej piękno, uroki architektury, krajobrazu, świata przyrody, 

atrakcyjnych miejsc, itd. Nadesłane zdjęcia wezmą udział w konkursie i zostaną 

wykorzystane do opracowania gminnego kalendarza. Organizator Konkursu zastrzega sobie 

możliwość wykorzystania prac konkursowych zdjęć w innych materiałach promocyjnych i 

informacyjnych – folderach, widokówkach, ulotkach, plakatach oraz na stronach 

internetowych i mediach społecznościowych. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba 

dorosła oraz niepełnoletnia [za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli 

ustawowych (opiekunów prawnych)], która zaakceptuje postanowienia niniejszego 

Regulaminu i nadeśle swoje prace w terminie wskazanym w postanowieniach 

niniejszego Regulaminu (w dalszej części jako: „Uczestnik Konkursu” lub 

„Uczestnik”) 

2. Każdy z Uczestników może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć do jednej pory roku (łącznie 

maks. 20 zdjęć), wykonanych dowolną techniką na terenie gminy Czarny Dunajec. 

3. Podział zdjęć na tematy: temat I - zima, temat II – wiosna, temat III – lato, temat IV – 

jesień. 

4. Każde nadesłane zdjęcie należy przypisać, do jednego z tematów. 

5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji 

zdjęcia. 

6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG bez kompresji, RAW, TIFF i posiadać 

rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. Krótszy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej 

niż 2500 pixeli. 

7. Zdjęcia można dostarczyć na nośniku elektronicznym ( płyta CD lub DVD, pendrive) 

lub poprzez wysłanie na adres email organizatora (ckip.dunajec@gmail.com). 

8. Do nośnika należy dołączyć oryginały następujących dokumentów (dostarczyć do 

siedziby Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec osobiście lub tradycyjną 

pocztą): 



1) Podpisaną  przez Uczestnika (przedstawiciela ustawowego Uczestnika) kartę 

zgłoszeniową zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu 

2) podpisane przez Uczestnika (przedstawiciela ustawowego Uczestnika) 

oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do 

fotografii (a w przypadku niepełnoletnich Uczestników: oświadczenia 

przedstawiciela ustawowego Uczestnika o wyrażeniu zgody na udział w 

Konkursie oraz o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do 

fotografii) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (odpowiednio  

w przypadku przedstawiciela ustawowego: nr 2A) do niniejszego Regulaminu; 

3) podpisaną przez Uczestnika (przedstawiciela ustawowego Uczestnika) zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem, 

organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

9. W przypadku nadesłania karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń, o których mowa w §3 

ust. 8 pkt 1-3 Regulaminu w formie zeskanowanych dokumentów, Uczestnik 

zobowiązuje się najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia przesłania zgłoszenia w 

drodze wiadomości e-mail, do dostarczenia Organizatorowi Konkursu (na adres: ul. 

Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) oryginałów dokumentów w postaci karty 

zgłoszeniowej oraz oświadczeń, o których mowa w §3 ust. 8 pkt 2-3 Regulaminu.  

10. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do nadesłanych fotografii oraz przenosi 

te prawa na Organizatora Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego Uczestnika 

zamiast oświadczenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, składa oświadczenie 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do niniejszego Regulaminu. 

11. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika (lub  przedstawiciela 

ustawowego), o których mowa w niniejszym Regulaminie okazały się niezgodne ze 

stanem faktycznym i/lub prawnym, w tym w przypadku roszczeń osób trzecich, 

ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje związane 

z tym faktem poniesione przez Organizatora Konkursu wszelkie szkody. 

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego Uczestnikom, z zastrzeżeniem 

postanowień zdania następnego. Na pisemny wniosek Uczestnika  złożony w terminie 

do dnia 15 listopada 2019 r., Organizator Konkursu zwróci nadesłane przez 

Uczestnika na Konkurs zdjęcia -  postanowienie niniejsze nie dotyczy laureatów-

autorów 14 wybranych zdjęć, o których mowa w §6 Regulaminu. Odbiór zdjęć przez 

Uczestnika może nastąpić osobiście w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny 

Dunajec po wcześniejszym umówieniu daty odbioru. Nadesłane przez Uczestnika 

zdjęcia, które nie uzyskały premiowanych miejsc, o których mowa w §6 Regulaminu i 

co do których Uczestnik nie zgłosił żądania zwrotu, w terminie i formie określonych  

w niniejszym postanowieniu, ulegną zniszczeniu.   

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

14. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Konkursu zdjęć, Organizator uzyskuje licencję 

niewyłączną, upoważniającą Organizatora Konkursu do nieodpłatnego korzystania  

z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wykorzystania na stronie internetowej Organizatora Konkursu; 

2) wystawienia Pracy Konkursowej w ramach wystawy pokonkursowej; 

3) umieszczenia reprodukcji Pracy Konkursowej w katalogu prezentującym Prace 

Konkursowe Uczestników, który będzie rozprowadzany przez Organizatora. 

 

 

 



§4 

Termin i miejsce dokonywania zgłoszenia: 
 

1. Zgłoszenia do konkursu należy składać od 28 lutego do 30 września 2019 roku. 

2. Nośnik/email  powinien być opisany: „Konkurs fotograficzny: 4 pory roku”, imię  

i nazwisko (lub pseudonim). Należy wskazać swój adres email, który umożliwi 

Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją 

konkursu. 

3. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych: 

www.ckip.org oraz www.czarny-dunajec.pl. 

 

§5 

Wyłonienie laureatów: 

1. Wszystkie nadesłane zdjęcia w poszczególnych tematach podlegają ocenie Komisji 

powołanej przez Organizatora Konkursu. 

2. Komisja powołana przez Wójta Gminy oceni i wybierze 14 fotografii, biorąc pod 

uwagę wszystkie prace nadesłane w każdym z 4-ch tematów. Zdjęcia wykonane przez 

wyłonionych laureatów posłużą do opracowania gminnego kalendarza. 

3. Komisja dokonuje oceny biorąc pod uwagę, m.in. jakość, formę, treść, oryginalność i 

kreatywność nadesłanych fotografii oraz zgodność z tematem konkursu. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej gminy (www.czarny-dunajec.pl) nie później niż do dnia 15 października 

2019 r. W ogłoszeniu zostanie wskazane m.in. imię i nazwisko laureata - autora 

każdego z wybranych zdjęć. 

5. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy, na której zaprezentowane będą 

najlepsze fotografie w liczbie do 30 sztuk. 

 

§6 

Nagrody: 

1. Organizator Konkursu przewiduje następujące nagrody dla Uczestników - laureatów: 

14 równorzędnych nagród po 200 złotych brutto za każde wybrane do kalendarza 

zdjęcie. 

2. Uczestnik – laureat (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun) 

uzyskujący jedno z premiowanych miejsc, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest 

zobowiązany, nie później niż w terminie  14 (słownie: czternastu) dni  od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej Gminy, do zawarcia z 

Organizatorem pisemnej umowy o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do nagrodzonej pracy (zdjęć). Zawarcie umowy nastąpi w biurze 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-

470 Czarny Dunajec, II piętro w godzinach pracy od 7.30-15.30 a nagroda zostanie 

przelana na podane przez Uczestnika konto w terminie do 14 dni od podpisania 

umowy. 

3. Sytuacje losowe, uniemożliwiające zawarcie pisemnej umowy o przeniesienie 

autorskich praw majątkowych i związany z tym odbiór nagrody w terminie 

określonym w ust. 2 powyżej, należy zgłaszać pod numerem telefonu: 18 26 571 79 za 

pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ckip@ lub osobiście w Centrum Kultury 

i Promocji Gminy Czarny Dunajec (adres j.w). 



4. Nagrody finansowe przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na nagrody 

innego rodzaju. Uczestnik – laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody 

na inne osoby. 

 

§7 

Postanowienia końcowe: 

1. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, iż postępują w sposób niezgodny z prawem  

i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem, mogą zostać na 

mocy decyzji Organizatora Konkursu wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić 

prawo do nagrody. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na 

piśmie Komisji na adres: ul. Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec. Zgłoszenie 

powinno zawierać opis reklamacji i jej szczegółowe uzasadnienie. Zgłoszenie 

reklamacji musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zaistnienia 

podstawy reklamacji. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja. 

2. Organizator Konkursu jest uprawniony, w zakresie dopuszczalnym przez 

obowiązujące przepisy, zmieniać zasady Konkursu i treść niniejszego Regulaminu,  

w tym do przedłużenia trwania Konkursu lub ogłoszenia zwycięzców, o czym 

poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.czarny-dunajec.pl. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym: 

1) na stronie: www.czarny-dunajec.pl 

2) w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa 

Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec. 

 

 

 


