
Burmistrz Wąsosza  

zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym 

„Gmina Wąsosz na pocztówce’’ 

 

ORGANIZATOR 

Gmina Wąsosz, Zespół Placówek Kultury 

 

TEMAT KONKURSU 

„Gmina Wąsosz na pocztówce’’ 

 

CEL KONKURSU 

Organizator konkursu pragnie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do fotografowania   

miejsc, w którym żyjemy i które są wizytówką naszej gminy. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy naszego 

miasta i gminy. 

2. Każdy autor składa w konkursie 3 fotografie  przedstawiające nasze miasto lub gminę 

(aktualne zdjęcia) . 

3. Dopuszcza się złożenie tylko własnych prac fotograficznych. 

4. Prace powinny być zapisane w pliku cyfrowym z rozszerzeniem jpg. Rozdzielczość 

nie mniejsza niż 300 dpi/cal. 

5. Prace muszą być opisane - to jest - imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, 

telefon kontaktowy, e-mail, miejsce wykonania fotografii. 

 

KATEGORIE 

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych 

I kategoria do 16 lat 

II kategoria powyżej 16 lat 

 

NAGRODY 

Organizator przewiduje przyznanie nagród  których fundatorem jest Burmistrz Miasta 

Wąsosza. Nagrodzone prace zostaną również wydane w formie pocztówki. 

Prace złożone w konkursie ocenione zostaną przez Jury, które powoła Organizator. 

 

TERMINARZ KONKURSU 

Składanie prac w siedzibie organizatora do dnia 31 października 2020 roku na cyfrowych 

nośnikach danych. 

Wystawa pokonkursowa  i wręczenie nagród –  listopad 2020 roku . 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora. 

Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, 

internecie, oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych Organizatora oraz 

Miasta. Organizator dopuszcza sprzedaż widokówek w punktach sprzedaży. 

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub 

telefoniczną. 

Złożenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez 

autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. 



Uczestnik oświadcza, że jest autorem złożonych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa 

autorskie. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 



Formularz zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego 

 

„Gmina Wąsosz na pocztówce” 

 

1. Imię i nazwisko: …........................................................................................................................................... 
 

2. Kategoria wiekowa:........................................................................................................... .................... 

 

3. Liczba zgłaszanych zdjęć..................................................................................................... .... 

 

4. Nr telefonu.................................................................................................................. .......... 

 

5. Opis zdjęć (opisane musi zostać każde zdjęcie) wg schematu: 

 

 Zdjęcie nr  
 …............................................................................................................................ ....................... 

 Opis ............................................................................................................................................ .. 

 Informacja dotycząca miejsca wykonania 

zdjęcia.................................................................................. ......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………….. 

 Data zrobienia fotografii 

......................................................................................................................................................  

 

            Zdjęcie nr  …............................................................................................................................ ....................... 

 

 Opis ............................................................................. ................................................................. 

 Informacja dotycząca miejsca wykonania zdjęcia 

............................................................................................................................. ......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………… 

 Data zrobienia fotografii 

............................................................................................................. ......................................... 

 

Zdjęcie nr …............................................................................................................................ ....................... 

 

 Opis ..............................................................................................................................................  

 Informacja dotycząca miejsca wykonania zdjęcia 

................................................................................................................. ..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………… 

 Data zrobienia fotografii 

............................................................................... ....................................................................... 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:  

jestem autorem zgłoszonej pracy w ramach konkursu „Gmina Wąsosz na pocztówce ”. Zapoznałem/am się z Regulaminem 

Konkursu i przyjmuję warunki w nim zawarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. 

                                                                                                                 ……………………………………………………   

         (miejscowość, data)                         (podpis uczestnika/ opiekuna  

 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych w podanym niżej zakresie: 

Konkurs Fotograficzny „Gmina Wąsosz na pocztówce” zorganizowany 

przez: Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu, ul. Zacisze 10 D 56 – 210 Wąsosz oraz 

Burmistrza Miasta Wąsosza 

w celach realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,  

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego 

wizerunku  Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.  

 

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:  

 iż administratorem danych osobowych jest  Dawid Bodera – dyrektor Zespołu 

Placówek Kultury w Wąsoszu , Inspektorem danych – Julia Brodziak 

 w celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z 

Organizatorem konkursu dostępnym pod adresem e-mail biuro@zpk.wasosz.gmina.pl 

 o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,  

 iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane 

wyłącznie w/w celach. 

 

 

 

 

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

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę* 

 

 

 

 

 


