
Regulamin konkursu fotograficznego:  „AKTYWNI ZIMĄ” 

1. Organizator: 
-Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu. 

 

2. Cele konkursu:  
- rozwijanie umiejętności obserwacji świata wokół nas,  

- zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej,  

- pobudzenie aktywności twórczej uczestników, 

- zachęcanie do zimowych spacerów i aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. 
 

2.  Temat prac: 
- przysłanie fotografii z rejestracją  zimowej aktywności np. jazdy na nartach, sankach, zimowego spaceru z 

czworonogiem, karmienia ptaków i zabawy na śniegu m.in. lepienie bałwana, bitwa na śnieżki, budowa igloo 

itp. 
 

3. Warunki uczestnictwa: 
- autor przesyła jedno zdjęcie do konkursu 

- fotografię w wersji elektronicznej należy przesłać na adres GOK w Niebylcu: gokniebylec1@poczta.onet.pl  

- w konkursie  fotografie będą oceniani w kategoriach wiekowych: 

• I KATEGORIA – uczniowie klas  IV-VIII szkół podstawowych 

• II KATEGORIA – uczniowie szkół ponadpodstawowych do 25 roku życia 

• III KATEGORIA – dorośli 

- zainteresowani konkursem fotograficznym przesyłają oświadczenie zgody na udział w konkursie zgodnie z 

RODO, który będzie można pobrać ze strony internetowej GOK Niebylec. 
 

4. Kryteria oceny prac:  
- komisja powołana przez organizatora wybierze najciekawsze fotografię z oryginalnymi pomysłami zabaw   

i przedstawionymi emocjami,   

- ogłoszenie wyników nastąpi 3 marca 2021r.  na stronie internetowej GOK Niebylec  i zostanie zamieszczone  

w marcowym wydaniu Głosu Niebylca, 

- o sposobie wręczenia nagród Gminny Ośrodek Kultury powiadomi nagrodzonych telefonicznie 
 

5. Termin dostarczenia fotografii:  
-  do 26 lutego 2021 r.  
 

7. Nagrody:  
- pamiątkowe dyplomy, 

- cenne nagrody rzeczowe. 
 

 Jednocześnie oświadczam, że : 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu, Niebylec 182 a, 38-114 Niebylec (dalej: 

„GOK”), adres e-mail: gokniebylec1@poczta.onet.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania GOK, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu 

iod@niebylec.com.pl 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Fotograficznego 

4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystane przez czas organizacji  i przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego w celach 

archiwalnych, zgodnie  z obowiązującymi GOK przepisami.  

5. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie, jednak nie będzie miało ono wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.  

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w GOK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego 

9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  



 
 

Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 
 

"Oświadczam, że jestem autorem/autorką załączonej fotografii oraz posiadam 

zgodę osoby będącej na zdjęciu na publikację jej wizerunku oraz oświadczam, że 

zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.” 
 
 

                                                                     ____________________________________________________________ 
                                                                      (czytelny podpis oświadczającego) 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 
KARTA OPISOWA 

 

Tytuł fotografii  

Imię i nazwisko autora 

 

 

Kategoria wiekowa 

 

 

Numer telefonu 

 

 

 

Oświadczenie: 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Aktywni zimą” i go akceptuję,  
a w szczególności: 
- wyrażam zgodę na upublicznienie w związku z uczestnictwem w konkursie imienia i nazwiska.  
- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w niniejszym formularzu 
zgłoszeniowym w celach związanych z konkursem. 
Poniższe dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy 
lub zmiany: 
 

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

                                                                                                              Podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

"Oświadczam, że______________________________________________(imię i nazwisko dziecka) 

jest autorem/autorką załączonej fotografii oraz posiadam zgodę osoby będącej na 

zdjęciu na publikację jej wizerunku oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z 

Regulaminem konkursu.” 
 
 

                                                                     ____________________________________________________________ 
                                                                      (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

 
KARTA OPISOWA 

 

Tytuł fotografii  

Imię i nazwisko autora (dziecka) 

 

 

Imię i nazwisko rodzica 

 

 

Kategoria wiekowa 

 

 

Numer telefonu rodzica 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


