
regulamin konkursu 
fotograficznego pt. "WODA W OBIEKTYWIE" 

(zwany dalej „konkursem”) 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie 
laureatów, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym pn. "woda w obiektywie". 
Regulamin w szczególności określa zasady przesłania zgłoszenia konkursowego, zasady 
jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania 
odwoławczego (dalej: "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”). 

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Gminne Przedsiębiorstwo 
Wodociągowe spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Piaskowej 1 
w Koziegłowach, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerek nr KRS: 0000491668, 
posiadającą NIP: 7773235246, REGON: 302606401, o kapitale zakładowym 5.566.000 zł 
(dalej: „Organizator”).  

3. Konkurs jest dofinansowany ze środków europejskich uzyskanych z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pn. ,,Myśleć Globalnie, działać 
lokalnie” . 

4. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele 
Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe 
wykonanie Zgłoszenia konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania 
warunków udziału w Konkursie). Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe 
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, 
w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją 
niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych. 

5. Komisja Konkursowa będzie składać się z 3 osób. Tak powołana Komisja Konkursowa 
wyłoni do 3 osób w każdej kategorii oraz przyzna ewentualne wyróżnienia. Osoby te 
zostaną Laureatami Konkursu. 

6. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać w terminie do 8 września do godziny 23:59. 
7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby będące pracownikami Organizatora lub są 

członkami ich rodzin. 
 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady przyznawania Nagród 
 

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii ukazujących wodę w sposób 
artystyczny, jednocześnie nawiązując do tematyki ekologicznej. Komisja Konkursowa 
będzie oceniać kompozycję, kolorystykę, pomysł na fotografię, a także głębię, 
niedosłowność i nieoczywistość wyrazu artystycznego.  

2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby które są mieszkańcami Gminy Czerwonak oraz 
wyślą zgłoszenie konkursowe spełniające kryteria opisane w § 2 ust 2 i 3 (zwane dalej 
„Uczestnikiem” lub „Uczestnikami”). 

3. Zgłoszenie konkursowe powinno zostać przesłane drogą elektroniczną do dnia 8 września 
do godziny 23:59, na adres email: lukasz.szwarc@gpwczerwonak.pl 

4. Zgłoszenie konkursowe powinien zawierać: 

 Imię i nazwisko Uczestnika; 

 w przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, należy dołączyć zgodę 
rodzica lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie na zasadach określonych 
w Regulaminie, 

 zdjęcia konkursowe, odpowiednich dla kategorii zgodnych z wytycznymi 
z niniejszego Regulaminu, każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 3 zdjęcia 
konkursowe.  

 dozwolony format: plik jpg, 

 wielkość pliku nie może przekroczyć 5MB, 

 minimalny rozmiar każdego pliku w pikselach powinien wynosić na dłuższym 
boku 2 500 pikseli, 



 każde zdjęcie powinno zostać opisane według następującego wzoru: 
Imię i nazwisko, kategoria zdjęcia, tytuł fotografii. Dozwolony jest krótki opis.  

 prace powinny nie przedstawiać wizerunków osób fizycznych. Jeżeli na 
przesłanych pracach będą widoczne osoby fizyczne, zdjęcie powinno 
przedstawiać te osoby jako szczegół całości - takich jak zgromadzenie, 
krajobraz czy impreza publiczna. 
 

5. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych: 
 

 w kategorii dla dzieci – do 15 roku życia  

 w kategorii dorosłych – od 15 roku życia. 
 

6. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie w kategorii dziecięcej, jeżeli jego 15 urodziny 
przypadają najpóźniej w ostatnim dniu przesyłania prac konkursowych tj. w dniu  
8 września 2022 r.  

7. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że: 

 zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, zobowiązuje się 
do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie; 

 zgłoszenie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw 
osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, 

 wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych prac w celach konkursowych. 

 w przypadku gdyby praca Uczestnika została nagrodzona lub wyróżniona 
w Konkursie, Uczestnik lub jego opiekun prawny prześle oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na wykorzystanie pracy konkursowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

8. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej, okazało się nieprawdziwe 
z winy Uczestnika, Uczestnik traci prawo do nagrody, a w przypadku, gdy osoby trzecie 
wystąpią wobec Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw. Uczestnik 
zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich 
oraz pokryje poniesione przez Organizatora szkody. 

9. Uczestnik z chwilą przesłania fotografii konkursowych udziela Organizatorowi 
niewyłącznej, nieodpłatnej, ograniczonej na 5 lat co do czasu i nieograniczonej 
terytorialnie licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych pracy konkursowej w 
całości lub we fragmentach, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia 
laureatów. 

10. Każdy Uczestnik może zgłosić się tylko jeden raz na zasadach opisanych w niniejszym 
Regulaminie. 

11. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe mogą być wydrukowane oraz wystawione 
publicznie na festynach organizowanych przez Organizatora albo Gminę Czerwonak, 
bądź w innych miejscach. 
 

§ 3 Zasady wyłaniania zwycięzcy Konkursu 
 

1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 
a) etap I: weryfikacja nadesłanych zgłoszeń przez Komisję konkursową pod kątem 

spełniania kryteriów konkursu i poprawności zgłoszonych prac przez Uczestników, 
których Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane pod głosowanie. 

b) etap II: wybór przez Komisję Konkursową 3 osób (Laureatów) oraz ewentualnych 
wyróżnień w każdej z kategorii konkursowych spośród zweryfikowanych w I etapie 
prac Uczestników. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.09.2022 r. 
3. Laureaci i pozostali Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy e-mail podane przy wysyłaniu zadań 
konkursowych. 

 
 



 
§ 4 Nagrody i zasady ich wydawania 

 
1. W konkursie będą przyznawane nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w każdej 

z kategorii, oraz ewentualne wyróżnienia.  
2. Pula nagród wynosi minimum 3.000,00 zł. Konkurs adresowany jest do mieszkańców 

Gminy Czerwonak. 
3. Nagrody zostaną wręczone na festynie, organizowanym przez Organizatora w dniu 

19.09.2022 w Gminie Czerwonak, możliwy będzie także odbiór w siedzibie Organizatora 
do dnia 30.09.2022 r. 

 
§ 5 Postępowanie odwoławcze 

 
1. Odwołanie związane z Konkursem powinno być składane w formie pisemnej na adres: 

lukasz.szwarc@gpwczerwonak.pl 
2. Odwołania mogą być składane w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników w sposób określony w § 3 ust. 3. 
3. Odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres mailowy, dokładny adres osoby 

składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 
4. O wyniku odwołania Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową (na adres mailowy 

podany w reklamacji), w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania odwołania przez 
Organizatora. W momencie wysłania e-maila i odbioru wiadomości potwierdzającej jej 
dotarcie do adresata decyzję odwoławczą uznaje się za dostarczoną. 
 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 
 

1. Dane będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu.   
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem 

iod@gpwczerwonak.pl 
3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu oraz wyłonienia laureata na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO przez okres 4 miesięcy. 
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie 

i wyłonienia laureata. 
5. Dane laureatów przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres 

wynikający z przepisów prawa (np. prawo podatkowe). 
6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu zobowiązuje się do akceptacji 

postanowień Regulaminu. 

2. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał 

udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym 

Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu. 

4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazałyby się nieważne, 

bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą 

orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny 

albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień 

Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.  



Załącznik nr 1 
do konkursu fotograficznego ,,woda w obiektywie” 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA 

Niżej podpisana/y niniejszym 

- w imieniu własnym ___________________________________ * 

- jako prawny opiekun laureata _________________________________* 

wyrażam nieodwołalnie zgodę na: nieodpłatne korzystanie i rozpowszechnianie w Polsce i za 
granicą przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe sp. z o.o. (dalej „Organizator”) oraz 
przez Gminę Czerwonak (dalej ,,Partner”) z wizerunku, wypowiedzi dotyczących Konkursu 
fotograficznego pn. "woda w obiektywie” przeprowadzonego w okresie od 8.08.2022 do 
08.09.2022 roku oraz imienia oraz nazwiska (dalej łącznie „Wizerunek”) i na dokonywanie 
uzasadnionych modyfikacji Wizerunku, w celach marketingowych (kadrowanie, obróbka i 
dostosowanie parametrów), promocyjnych i informacyjnych, w związku z ww. Konkursem, 
jak również na przetwarzanie w niezbędnym zakresie przez Organizatora swoich danych 
osobowych przekazanych w ramach lub w związku z Wizerunkiem. 
 
Udzielam także niewyłącznego, nieodpłatnego prawa do korzystania z autorskich praw 
majątkowych do nagrodzonych fotografii w celach promocyjnych i informacyjnych 
Organizatora oraz Gminy Czerwonak (Partnera). Udzielenie licencji następuje bez 
ograniczeń czasowych i bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania prac na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych, 
wykorzystywania całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy.  

b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników,  
c) zwielokrotniania prac dowolną techniką w dowolnej ilości,  
d) prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy 

prac, bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy i form udostępnienia,  
e) wprowadzania prac do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu; 

f) wyświetlania i publicznego odtwarzanie; 
g) nadawania całości lub wybranych fragmentów za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną; 
h) nadawania za pośrednictwem satelity; 
i) reemisji; 
j) wymiany nośników, na których utrwalono; 
k) wykorzystania w utworach multimedialnych; 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, dokonywanie twórczych przeróbek, adaptacji oraz 

opracowań, usuwania ich wad, wykorzystywania fragmentów lub całości w innych 
utworach,  

m) publicznego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności umieszczenie prac w sieci 
Internet m.in. na stronach internetowych lub portalach społecznościowych 
prowadzonych dla Organizatora lub Partnera); 

n) publikacji, m.in. w prasie, innego rodzaju wydawnictwach (książki, foldery, ulotki, itd.) 
o) prawo do wykorzystania Utworów. w środkach reklamy i promocji, w tym 

reklamy/promocji telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej, reklamy/promocji 
zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych/promocyjnych nie przeznaczonych 
do prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach, broszurach oraz innych 
akcesoriach reklamowych/promocyjnych.  

 
 

___________________________ 
*niewłaściwe przekreślić      (imię i nazwisko czytelnie) 


