
                                 
 

1 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Gmina Komprachcice w obiektywie” 
Przedmiotem fotografii powinny  być miejsca, ludzie i wydarzenia 

z terenu Gminy Komprachcice 
 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Komprachcice z siedzibą w Komprachcicach Urząd Gminy     
w Komprachcicach 46-070 Komprachcice ul. Kolejowa 3 
 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących amatorów. W przypadku osoby niepełnoletniej 
udział w konkursie moŜe się odbyć za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.  Celem 
konkursu jest promocja Gminy Komprachcice. 
 
3. KaŜdy z autorów powinien nadesłać do 3 fotografii na kaŜdy z 3 tematów tj. 1. miejsca, 2.ludzie, 
3.wydarzenia – dotyczących Gminy Komprachcice.  
 
4. Cykl będzie traktowany jako jedna praca. 
 
5. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikowi konkursu 
 
6. Technika wykonania prac jest dowolna, bez uŜycia fotomontaŜu. 
 
7. Zdjęcia wywołane (na papierze fotograficznym) o wymiarach 150 x 210 mm oraz na płycie 
CD/DVD w formacie jpg wraz z formularzem zgłoszeniowym naleŜy dostarczyć do Urzędu Gminy    
w Komprachcicach ul. Kolejowa 3 46-070 Komprachcice z dopiskiem na kopercie „Gmina 
Komprachcice w obiektywie”. Na dostarczonych fotografiach nie mogą znajdować się jakiekolwiek 
znaki, cyfry (np. daty). 
 
8. W formularzu zgłoszeniowym dołączonym do zdjęć tradycyjnych wraz z płytą, naleŜy podać: tytuł 
pracy lub lokalizację wykonania zdjęcia, imię i nazwisko oraz adres autora, telefon kontaktowy, 
komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu/wydarzenia, oraz oświadczenie o posiadaniu 
praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo naleŜy 
zamieścić klauzulę: zrzekam się praw autorskich do fotografii przesłanych na konkurs fotograficzny 
na rzecz Gminy Komprachcice ul. Kolejowa 3 46-070 Komprachcice wraz z datą i czytelnym 
podpisem z imieniem i nazwiskiem. 
 
9. W przypadku zgłoszenia do konkursu zdjęć, na których znajdują się indywidualne postacie,            
do zdjęć naleŜy dołączyć zgodę osoby przedstawionej na wykorzystanie wizerunku. Zgodnie z art. 81 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody 
osoby na nim przedstawionej.  Zgoda nie jest konieczna w dwóch przypadkach: osoby powszechnie 
znanej, jeŜeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,                 
w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza 
 
10. Zdjęcia naleŜy nadsyłać lub dostarczyć do Urzędu Gminy w Komprachcicach do dnia 
06.09.2013r. Decyduje moment wpływu zdjęć, nie data stempla pocztowego. Ogłoszenie wyników 
nastąpi  w październiku 2013 roku. 
 
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
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12. Nagrodzone prace będą opublikowane w opracowaniu pokonkursowym pt. Gmina Komprachcice 
w obiektywie. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i listownie o wynikach konkursu. 
 
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji         
i w dowolnym nakładzie, uŜywania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się       
do rozpowszechniania w ramach działań Gminy Komprachcice, z podaniem nazwiska autora zdjęć. 
 
14. Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe  
I miejsce – laptop 
II miejsce – aparat fotograficzny 
III miejsce – aparat fotograficzny. 
 
15. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. 
 
16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania konkursu. 
 
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyraŜeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133 
poz.833 z późn. zm./. Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyŜsze          
w formie przesłania do organizatora oświadczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


