
   Załącznik nr do 1 
              do Zarządzenia Nr 99/20 

                   Wójta Gminy Kwidzyn 
                                                               z dnia 15 lipca 2020 r. 

 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MOJA MAŁA POLSKA” 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pn. „Moja Mała 

Polska”, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Kwidzyn i Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 

3. Ogłoszenie o Konkursie dostępne jest na stronie www.gminakwidzyn.pl oraz www.gokkwidzyn.pl.  

oraz kontach społecznościowych na Facebooku obu instytucji.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie plików cyfrowych zdjęć wraz z właściwym 

oświadczeniem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w terminie  od 20 lipca do 31 

sierpnia 2020 roku. 

§ 2. Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

1) promocja działań związanych z obchodami 100. Rocznicy Plebiscytu w Janowie, 

2) promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych, krajobrazowych i turystycznych 

Gminy Kwidzyn; 

3) popularyzacja wiedzy o zróżnicowaniu, zasobach i walorach krajobrazowych Gminy Kwidzyn – 

zarówno w ujęciu przyrodniczym, jak i społeczno-kulturowym; 

4) promowanie historii Gminy Kwidzyn oraz jej walorów przyrodniczych i kulturalno-społecznych. 

§ 3. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii, zwanych dalej pracami konkursowymi, które będą 

interpretacją tytułu konkursu „Moja Mała Polska”. Interpretacja tematu jest dowolna.  

2. Prace konkursowe mogą ukazywać zarówno krajobraz o charakterze kulturowym, w dużym stopniu 

przekształconym przez człowieka, jak i krajobraz naturalny, w którym obecność i działalność człowieka 

jest prawie niezauważalna. 

3. Prace konkursowe mogą obrazować wyłącznie krajobrazy z obszaru Gminy Kwidzyn. 

4. Do Konkursu można zgłaszać oryginalne zdjęcia publikowane jak i nie publikowane, wykonane 

w okresie ostatnich 3 lat. 

5. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach. 



§ 4. Uczestnictwo w Konkursie 

1. W Konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne, zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. 

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr. 2 do 

niniejszego regulaminu. 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu Gminy Kwidzyn, Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kwidzynie oraz członkowie Komisji Konkursowej, ani członkowie ich najbliższych rodzin. 

4. Uczestnik Konkursu, przesyłając pracę konkursową  oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia; 

2) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych prac konkursowych, a ich wykorzystanie na cele 

Konkursu nie naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności 

odszkodowawczej; 

3) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych                               

– niekomercyjnych, przesłanych prac konkursowych, w tym ich: publikowanie w mediach internetowych, 

publikowanie w postaci analogowej, kopiowanie, zwielokrotnianie, przetwarzanie (np. zmiana formatu, 

rozdzielczości itp. – dla celów publikacji), udostępnianie jednostkom organizacyjnym Urzędu Gminy 

Kwidzyn; 

4) w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia zgłoszonej pracy (patrz § 8 Regulaminu), przekaże 

oryginalny plik zdjęcia – w pełnym wymiarze i rozdzielczości, celem jego opublikowania w postaci 

cyfrowej i analogowej; 

5) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z załącznikami 

nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 5. Terminy Konkursu 

1. Prace konkursowe należy zgłaszać w terminie od 20 lipca do 31 sierpnia 2020 roku. 

2. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o fakcie wyróżnienia ich pracy konkursowej drogą mailową 

i telefoniczną najpóźniej do dnia 5 września 2020 roku. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 września 2020 r. w trakcie organizowanych obchodów w ramach 

100. Rocznicy Plebiscytu w Janowie. Wyniki Konkursu zostaną także opublikowane na portalach 

informacyjnych i społecznościowych wymienionych w § 1 pkt 4. 

§ 6. Prace konkursowe 

1. Pliki prac konkursowych należy przesłać pod wskazany adres mailowy: 

promocja@gminakwidzyn.pl wraz z oddaniem danym autora m.in.: dane osobowe autora (imię i 

nazwisko),dane kontaktowe (adres e-mail, telefon) oraz tytuł, opis zdjęć, datę i miejsce ich wykonania. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia 



3. Do Konkursu zgłoszone mogą być prace, które nie zostały poddane zaawansowanej obróbce 

graficznej zmieniającej oryginalną treść zdjęcia. Obróbka zdjęć może polegać wyłącznie na kadrowaniu, 

korekcji ekspozycji, kontrastowaniu, konwersji do czarno-białego obrazu lub sesji. Wszelkie inne 

zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Organizator ma prawo zażądać pliku 

źródłowego. 

4. Parametry zgłaszanych prac konkursowych: 

1) format obrazu - *jpg; 

2) Proporcje zdjęcia - stosunek boków może wynosić 4:3, 3:2, 

3) maksymalna objętość pliku zdjęcia - 10 Mb. 

5. Prace konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę. 

6. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na portalach informacyjnych                                     

i społecznościowych wymienionych w § 1 pkt 4 oraz zaprezentowane na wystawie fotograficznej 

towarzyszącej Konkursowi. 

§ 7. Komisja Konkursowa 

1. Do oceny zgłoszonych prac i sformułowania werdyktu organizator powołuje czteroosobową Komisję 

Konkursową, w której skład wchodzą osoby zawodowo związane z tematyką Konkursu. 

2. Tryb i organizacja pracy komisji: 

1)Komisja konkursowa zostanie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn. Komisja Konkursowa 

spotyka się w miarę potrzeb, na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego; 

2) rozstrzygnięcia komisji podejmowane są w drodze konsensusu, jednak gdy zachodzi konieczność, 

Przewodniczący zarządza głosowanie – obowiązuje zwykła większość głosów w obecności minimum 

trzech członków komisji; 

§ 8. Nagrody 

1. W Konkursie przyznawane są: 

1) jedna nagroda główna I Miejsce (o wartości 1.500,00 zł, w postaci bonu na zakup urządzeń lub 

akcesoriów fotograficznych) dla autora najlepszej pracy konkursowej spośród prac zwycięskich 

2) jedna nagroda II Miejsce (o wartości 800,00 zł, w postaci bonu na zakup urządzeń lub akcesoriów 

fotograficznych)  

3) Jedna nagroda III Miejsce (o wartości 700,00 zł, w postaci bonu na zakup urządzeń lub akcesoriów 

fotograficznych) 

4) Dwa wyróżnienia (o wartości 250,00 zł każde w postaci bonu na zakup urządzeń lub akcesoriów 

fotograficznych) 



§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

2. Osoby merytorycznie zajmujące się organizacją konkursu: Marcin Kurkus – tel. 724-613-030,  

Karolina Wilczewska – tel. 55-261-41-68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych w związku  
z konkursem 

 

 

W związku z przystąpieniem do konkursu fotograficznego pn. „Moja Mała Polska” organizowanego 

przez Urząd Gminy Kwidzyn  

Ja …………………………………………………………………..………………..... 

          ( imię/imiona nazwisko)                                                                    

zamieszkały/a ……………………………………………………………………….. 

                                           (dokładny adres) 

numer telefonu kontaktowego...................................................................................... 

1. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb 
niezbędnych do przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. . „Moja Mała Polska” zgodnie 
z Regulaminem Konkursu.  

2. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora z Zadania konkursowego na zasadach               
i w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celu ogłoszenia 
informacji o wynikach w Konkursie w miejscu wskazanym w Regulaminie Konkursu.  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 3 do 
Regulaminu Konkursu. 
 
 
 
 
Miejscowość i data .....................    ……………………………….. 

 

 

 

Czytelny podpis 



 

 Załącznik nr 2 

                                                                     

 

Oświadczenie 

o wyrażeniu zgody opiekuna prawnego (rodzica) na udział małoletniego  

w konkursie 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………… (imię i nazwisko 
małoletniego uczestnika konkursu) w konkursie fotograficznym pn. . „Moja Mała Polska” 
zgodnie z Regulaminem Konkursu, z którym zapoznałem się i akceptuję jego warunki.  

2. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych Małoletniego, o którym 
mowa w pkt.1 Oświadczenia, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu 
fotograficznego pn. „Moja Mała Polska” zgodnie z Regulaminem Konkursu.  

3. Wyrażam zgodę na korzystanie przez Organizatora z zadania konkursowego na zasadach               
i w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu.  

4. Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku, którym posługuje się 
małoletni uczestnik w celu ogłoszenia informacji o wynikach w Konkursie w miejscu 
wskazanym w Regulaminie Konkursu.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 3 do 
Regulaminu Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data .....................    ……………………………….. 

      Czytelny y podpis opiekuna prawnego (rodzica) Uczestnika Konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

Klauzula informacyjna 
 

 Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, administratorem 
zbioru danych, w którym przetwarzane są/ będą* Pani/ Pana* dane osobowe jest Urząd Gminy Kwidzyn,  
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań 
określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie 
przepisów prawa.  
1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

 ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: urzad@gminakwidzyn.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: 
iod@gminakwidzyn.pl 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, 
minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kwidzyn; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Kwidzyn; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym 
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar 
sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy 
unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, 
zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy 
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 2096 t.j.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 553 t.j.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 
r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r.,Nr 14, poz. 67). 

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane 
osobowe u Administratora. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym.  
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowyc 

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 
Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@gminakwidzyn.pl . 
Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 
Organem właściwym dla ww. skargi jest: 



 

 

 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00 - 193 Warszawa 

9. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do 
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
 

 
 


