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Regulamin  

„Konkursu Fotografii Przyrodniczej”: 

  

I. Postanowienia Ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Starosta Powiatu Węgrowskiego / Starostwo Powiatowe w 

Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów. 
2. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. 
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.powiatwegrowski.pl 

  

II. Cele konkursu:   

1. Rozwijanie umiejętności obserwacji i pięknego dokumentowania przyrody.   

2. Wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania.  
3. Promocja walorów przyrodniczych powiatu węgrowskiego. 

  

 III.  Warunki uczestnictwa w konkursie:  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego. 

2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia tematycznego w sposób i w zakresie 
określonym w Konkursie. 

3. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę fotograficzną wykonaną samodzielnie, nienagradzaną 
w innych konkursach.   

4. Praca konkursowa nie może być retuszowana ani w żaden sposób zmieniana elektronicznie i nie 
może dotyczyć terenów przyrodniczych spoza powiatu węgrowskiego.  

5. Na fotografii powinny znaleźć się kadry związane z tematem konkursu.  

6. Prace powinny zostać opisane zgodnie z wymogami zamieszczonymi w Karcie Zgłoszenia będącej 
Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Prace mogą posiadać swój oryginalny tytuł nadany przez autora.  

8. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Organizatora w formie odbitek o wymiarach 210 mm 
x 159 mm (A-5) oraz drogą elektroniczną na e-mail: promocja@powiatwegrowski.pl.    

9. Zdjęcie powinno być opisane imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły do której uczęszcza autor, 

ewentualnie także tytułem pracy.  

10. Praca konkursowa powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie podpisanej imieniem i 
nazwiskiem autora, w której oprócz fotografii uczestnicy umieszczają wypełnioną kartę 
zgłoszenia  (wzór  Załącznik nr 1a do Regulaminu) oraz w przypadku osób niepełnoletnich 
dołączają zgodę opiekuna prawnego, na udział w konkursie  i rozpowszechnianie zdjęć -
 wzór formularza Karty Zgłoszenia dołączony jest do regulaminu jako Załącznik nr 1. 

11. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.   

  

IV.       Prawa autorskie i  inne  

1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich 

autorskich praw majątkowych ( w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) na Organizatora do 

wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
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oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu ; 

b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

c) przechowywanie i przekazywanie pracy konkursowej w tym w szczególności wprowadzanie 

pracy do pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z 

wykorzystanie Internetu; 

2. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych 

osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści 

powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym 

również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających 

prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami 

autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 

3. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora 

Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz 

udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na 

Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów 

prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizator 

imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach 

promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. 

5. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych 

zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach 

drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest 

przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 

6. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na 

Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w 

przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich 

wizerunku 

 

 

IV. Organizacja i terminy:  

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi poprzez stronę internetową Powiatu Węgrowskiego oraz pocztą 
tradycyjną i mailową do szkół ponadpodstawowych w terenu powiatu węgrowskiego.   

2. Prace konkursowe należy przekazać do  na adres organizatora:   

             Starostwo Powiatowe w Węgrowie  

            – Biuro Promocji 

            ul. Przemysłowa 5 

            07-100 Węgrów  

z dopiskiem: PRACA NA KONKURS  FOTOGRAFI PRZYRODNICZEJ 

3. W przypadku prac przekazywanych pocztą liczy się data stempla pocztowego, natomiast prace 
przekazywane osobiście na Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Węgrowie muszą być 
opatrzone pieczęcią wpływu.  

4. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 13 maja 2022 r.  
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5. Ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja wybranych prac i wręczenie nagród laureatom nastąpi 
do dnia 1 czerwca 2022 r. 

  

 V.  Nagrody  

1. Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające wymagania zawarte w regulaminie, a oceny 
dokona Jury powołane przez Organizatora.  

2. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

- wartość artystyczna,  

- wartość techniczna,  

- wartość dokumentalna,  

- wartość promocyjna 

3. Jury nagrodzi trzy miejsca finałowe, może także przyznać specjalne wyróżnienia.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Jury.  

5. Poza nagrodami laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy pamiątkowe.  

6. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani zaskarżeniu.  
  

 VI.  Postanowienia końcowe:  

1. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz na 
nieodpłatne eksponowanie i publikowanie prac przekazanych na konkurs przez 
Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac konkursowych na swojej stronie 

internetowej a także wielokrotnego powielania w celach promocyjnych.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac na 
konkurs.  

4. Prace niezgodne z wymogami regulaminu, o złej jakości, nie związane z tematyką konkursu lub 
zawierające błędne dane na karcie zgłoszenia nie wezmą udziału  w konkursie.  

5. Koszty związane udziałem w konkursie ponosi uczestnik.  

6. W sprawie konkursu należy kontaktować się z Organizatorem:  

Biuro Promocji Powiatu Węgrowskiego, 

tel. 25  740 92 09,  e-mail: promocja@powiatwegrwski.pl,  

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

8. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w załączniku  nr 2 do Regulaminu 

 

 

 
  

mailto:promocja@powiatwegrwski.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
Konkursu Fotografii Przyrodniczej 

  

Karta zgłoszenia dla uczestnika który nie osiągnął pełnoletniości  
„Konkurs Fotografii Przyrodniczej”:   

 

  

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu (autora pracy) : ……………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły lub placówki oświatowej, do której uczęszcza uczestnik konkursu:  
 
………………………………………………………….......................................................................... 
 
Adres mailowy (jeśli posiada)  ......................................................... 
 
Telefon kontaktowy................................................................ 
 
Opis fotografii (w jakim miejscu została zrobiona,  gmina, miejscowość, itp.) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................... 
  

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  

 

  Ja,   .............................................................................. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam że, 

 

a. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu  „Konkursu Fotografii Przyrodniczej”: 
organizowanym przez Starostę Powiatu Węgrowskiego i akceptuję jego warunki, 

b. Zapoznałam/zapoznałem się klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu 

c. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w/w konkursie, 
d. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy mojego dziecka przez Organizatora, w 

jego działalności statutowej, złożoną na konkurs pracę dziecko wykonało osobiście 
i przysługują dziecku prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub 
obciążone, praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, 
które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu. 

 
 
        .....................................................................  
        Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Zgody wyrażane przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Kon-
kursu. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczą-
cych dziecka – autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz 
upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Organizatora , w mediach 
oraz w ramach działalności kulturalno-promocyjnej  –  Organizatora. 
 
....................................................................................  

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka - autora pracy, w tym na publikację na 

stronie internetowej Organizatora. 
 
....................................................................................  

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy wraz 

z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowie-
dziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 
.................................................................................... 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1 a do Regulaminu 

Konkursu Fotografii Przyrodniczej 

 

 

Karta zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego do 
„Konkursu Fotografii Przyrodniczej”:   

 

  

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu (autora pracy) : ……………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły lub placówki oświatowej, do której uczęszcza uczestnik konkursu: 
 
…………………………………………………………................................................................................. 
 
Adres mailowy (jeśli posiada) ....................................... 
 
Telefon kontaktowy....................................... 
 
Opis fotografii (w jakim miejscu została zrobiona,  gmina, miejscowość,  
itp.) 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................... 
  

Oświadczam że, 

 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu  „Konkursu Fotografii Przyrodniczej”: 
organizowanym przez Starostę Powiatu Węgrowskiego i akceptuję jego warunki, 

2. Zapoznałam/zapoznałem się klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu 

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracyprzez Organizatora, w jego działalności 
statutowej, złożoną na konkurs pracę wykonałem osobiście, i przysługują miprawa majątkowe i 
osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone, praca konkursowa nie zagraża i 
nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw 
odpowiada uczestnik konkursu 

. 

 
 
        .....................................................................  
                         Data i podpis uczestnika  
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Zgody wyrażane pełnoletnich uczestników Konkursu. 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla celów związanych z orga-
nizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę inter-
netową Organizatora , w mediach oraz w ramach działalności kulturalno-promocyjnej  –  
Organizatora. 

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

 Data i podpis uczestnika Konkursu 

 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na jego  publikację na stronie 

internetowej Organizatora. 
 
....................................................................................  

 Data i podpis uczestnika Konkursu 

 
3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 

wraz z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

 
.................................................................................... 
Data i podpis uczestnika Konkursu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
Konkursu Fotografii Przyrodniczej 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU 

Z UDZIALEM W 

„KONKURSIE FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ” 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO  informujemy, że: 
1. Administratorem uczestników Konkursu oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich 

uczestników Konkursu Fotografii Przyrodniczej jest  
 

Starosta  Powiatu Węgrowskiego /Starostwo Powiatowe w Węgrowie, ,  
ul. Przemysłowa 5,  
07-100 Węgrów,  

Tel. 27 740 92 00, e-mail: sekretariat@powiatwegrowski.pl 
 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl 
3. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji  Konkursu, w 

związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Starostę Powiatu Węgrowskiego w intere-
sie publicznym, które polega na upowszechnianiu kultury i promocji powiatu a także w celach ar-
chiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami RODO. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e w związku art. 4.1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

5. Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być 
przekazane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz usługodawcom pocztowym w 
celu dostarczenia nagrody. 

6. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a         
RODO  na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laurea-
tach konkursu. 

7. Będziemy publikować imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wybranych uczestni-
ków w konkursie, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgrowie adres https://po-
wiatwegrowski.pl/ oraz  na stronie internetowej FB Starostwa https://pl-pl.facebook.com/pa-
ges/Starostwo-Powiatowe-w-W%C4%99growie/584042762018590 w związku z promocją działal-
ności Starostwa  Powiatu Węgrowskiego. 

8. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) – przez czas określony 
w tych przepisach tj.  przez pięć lat 

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzyma-
nia ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych w przypadkach w których przepisy nie stanowią inaczej. 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Da-
nych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:sekretariat@powiatwegrowski.pl
mailto:iod-zz@tbdsiedlce.pl
https://powiatwegrowski.pl/
https://powiatwegrowski.pl/
https://pl-pl.facebook.com/pages/Starostwo-Powiatowe-w-Węgrowie/584042762018590
https://pl-pl.facebook.com/pages/Starostwo-Powiatowe-w-Węgrowie/584042762018590
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11. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej 
osoby przed jej cofnięciem. 

12. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w 
pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
Konkursie. 

 
 


