
REGULAMIN 
Gminnego Konkursu Fotograficznego  

„Wiosenna Gmina Koronowo”.  
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego pn. „Wiosenna Gmina Koronowo” i 
fundatorem nagród jest Gmina Koronowo. 
2. Tematem Konkursu jest ukazanie walorów Gminy w wiosennej odsłonie. Osoby 
niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział w konkursie.  
3. Celem konkursu jest: 
a) promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Koronowo; 
b) wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem; 
c) zaprezentowanie piękna różnych zakątków, zabytków, ciekawych miejsc Gminy Koronowo; 
d) rozwój umiejętności fotograficznych 
4. Przesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 
regulaminie. 
5. Do udziału w Konkursie zapraszamy pasjonatów/amatorów fotografii.  
 
II. Postanowienia szczegółowe 
1. Praca fotograficzna powinna zawierać: 
a) fotografię w formacie A4 - 20x30 (203x297 mm), rozdzielczość 300 dpi, format JPG,  
bez jakichkolwiek oznaczeń, symboli itp.  
b) miejsce wykonywanego zdjęcia (w treści wysyłanej wiadomości poprzez adres e-mail), 
2. Fotografie powinny być aktualne, przedstawiające zabytki, krajobrazy, elementy przyrody, 
pejzaże, architekturę miejsc charakterystycznych dla gminy Koronowo. 
Dopuszcza się:  
-korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie kontrast, nasycenie, rozjaśnienienie);  
-konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp. 
3. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. 
4.  Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest przesłanie 
wypełnionej karty zgłoszenia i zgody na wykorzystanie wizerunku. 
6. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 
a) jest autorem/autorką załączonych zdjęć; 
b) przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; 
7. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); zgodnie z załączonym 
wzorem. 
8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich 
praw majątkowych i praw pokrewnych do pracy na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia  4  lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231, z 2020 r. poz. 288.) 
9. Do konkursu zakwalifikowane zostaną te prace, które spełniać będą cele konkursu i 
wpisywać będą się w tematykę konkursu. 



10. Obowiązki wynikające z prawa podatkowego spoczywają na Organizatorze Konkursu. 
11. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 
Regulaminu. 
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 
przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
13. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021 roku.  
 
III. Terminarz 
1. Termin nadsyłania prac od 01.04 do 31.05.2021 r.   
Zwycięzcy zostaną wytypowani w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 
Konkursu.  
 
IV. Zasady Konkursu  
1. Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest wykonanie trzech fotografii. 
2. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą na przetwarzanie 
danych należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy: 
promocja@um.koronowo.pl z dopiskiem: Gminny Konkurs Fotograficzny „Wiosenna Gmina 
Koronowo’’. 
3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Koronowo 
www.koronowo.pl zgodnie z terminarzem Konkursu.  
4. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o sposobie odbioru nagrody. 
 
V. Ocena prac konkursowych 
1. Ocenie, podlegać będą prace spełniające warunki Regulaminu. 
5. Oceny zdjęć, wyboru nagrodzonych dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
Burmistrza Koronowa.   
3. Każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy.   
 
VI. Nagrody 
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród finansowych za zajęcie I miejsca-500 zł (netto), 
za II miejsce-300 zł (netto) oraz III miejsce-200 zł (netto). 
2. Warunkiem wypłacenia nagród będzie podanie przez Laureatów danych niezbędnych do 
rozliczenia podatkowego.   
3. Organizator Konkursu zastrzega możliwość opublikowania imion i nazwisk, wizerunku 
laureatów Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie- w przypadku wyrażenia zgody przez 
uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego.  
 
VII. Informacje końcowe 
1. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych 
zdjęć w dowolnym czasie i formie. 
2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.  
3. W przypadku braku danych zawartych w formularzu zdjęcia nie zostaną dopuszczone do 
Konkursu. 
4. Dodatkowe informacje można uzyskać u osoby koordynującej- Darii Mikrut pod numerem 
telefonu 52 3826 404 oraz drogą elektroniczną promocja@um.koronowo.pl   
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