
        

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” 
 

 
 

I. WARUNKI OGÓLNE 
 
1. Regulamin konkursu fotograficznego „Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” (dalej: 
„Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie fotograficznym. 
 
2.Organizatorem konkursu fotograficznego „Osobliwości okolicy  
w obiektywie ucznia” zwanym dalej „konkursem” jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne 
„Palium”, aleja Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn, zwane dalej Organizatorem. 
 
3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu  
w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.hospicjum.olsztyn.pl  

 
II. CEL:  

1. Kształtowanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań fotografią. 
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i zachęcenie do jego utrwalania w 

fotografii. 
3. Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości. 
4. Propagowanie walorów przyrodniczych regionu, w którym żyjemy.  
5. Dbałości o piękno otaczającej przyrody - aspekt ekologiczny. 
6. Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego. 
7. Popularyzowanie twórczości fotograficznej. 
8. Promowanie idei pomocy i wolontariatu, zwrócenie uwagi na potrzeby chorych. 

 
III. CZAS TRWANIA KONKURSU: 

1. Konkurs trwa od 4. października 2021 r. do 30. października 2021 r. – termin nadsyłania 
prac. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  8. listopada 2021 r.  
3. Wyniki Konkursu zostaną upublicznione na stronie internetowej Organizatora 

najpóźniej 2 dni po rozstrzygnięciu konkursu. Informację o wygranej Laureat Konkursu  
otrzyma również za pomocą wiadomości na adres e-mail podany w karcie 
zgłoszeniowej (jeśli zostanie on podany) 
 

IV. UCZESTNICY KONKURSU: 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być uczniowie szkół średnich 

mających swoją siedzibę w województwie warmińsko-mazurskim. 
2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego (Załącznik nr 1). 

3. Przystępując do Konkursu każdy Uczestnik wypełnia i dołącza do pracy Kartę 
zgłoszeniową zawierającą: imię i nazwisko ucznia, wiek, tytuł pracy, szkołę, imię i 
nazwisko opiekuna prawnego w przypadku ucznia niepełnoletniego Załącznik nr 2). 

W części opisowej na karcie zgłoszeniowej powinna znaleźć się informacja dotycząca: 

http://www.hospicjum.olsztyn.pl/


lokalizacji miejsca (rejon gminy, nazwa wsi i/lub ulicy, charakterystyczny punkt 
odniesienia). 
 

V. TEMATYKA I WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane przez Uczestników Konkursu na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego. Interpretacja tematu jest dobrowolna. 
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu pocztą na adres Organizatora, adres email 

organizatora lub dostarczeniu osobistym do siedziby Organizatora Pracy Konkursowej, 
tj. zdjęcia na temat „Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” w wersji cyfrowej 
zapisane na płycie CD lub DVD/pendrive (w formacie JPG, PNG); w tytule pliku należy 
wpisać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy. 

4. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego do Pracy należy dołączyć podpisane przez 
opiekuna prawnego oświadczenie (scan) o wyrażeniu zgody na udział w konkursie, 
(określonej w załączniku nr 1) na adres e-mail/ lub dołączyć do CD/DVD/ pendrive. 

5. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki: 
a) fotografia w formacie A4 2480 x 3508 px; dozwolone są fotografie czarno – białe, 

sepia, kolorowe, 
b) tematyka pracy powinna być związana z naturą/ przyrodą występującą w  okolicy  
c) fotografia musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika; wyklucza się prace 

wykonywane wspólnie (współautorstwo), 
d) każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną fotografię, 
e) nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z różnych plików, 
f) Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów, 
g) jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia, że 
autor posiada zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku 
osoby znajdującej się na fotografii. Organizator zastrzega sobie prawo do 
weryfikacji uzyskanej zgody, 

6. Prace Konkursowe zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym 
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa 
autorskie osób trzecich, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, 
ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady 
moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także 
takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą 
udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 

7. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator 
poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w 
szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez 
Organizatora. 

8. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie 
Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia 
nowych informacji. 



9. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Organizatora www.hospicjum.olsztyn.pl, na fanpage’u Organizatora 
https://www.facebook.com/Olszty%C5%84skie-Stowarzyszenie-Hospicyjne-Palium-
1261918913853360 wraz z podaniem imienia, nazwiska autora. Uczestnik może nie 
wyrazić zgody na publikację imienia, nazwiska pod wyróżnionym zdjęciem. 

10. Ponadto nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone  
w kalendarzu wydanym przez Organizatora na rok 2022. 

VI. Prawa autorskie 
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik lub jego opiekun prawny oświadcza, że posiada on 

do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest 
uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na 
zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach 
Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na 
portalach i serwisach internetowych, oraz materiałach promocyjnych Organizatora. 

2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w 
Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy 
Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń 
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w 
zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci 
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; 
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - 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 w tym również w ramach produktów 
elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i 
Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika 
Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności 
twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; 
wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 
(tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych 
Organizatora, a także przekazanie ich lokalnym mediom oraz wykorzystywanie ich w 
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża 
zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora, na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 
 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:  
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji Konkursu jest 

Organizator. 
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest rozumiane jako działanie potwierdzające wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w niniejszym Regulaminie 
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dalej: RODO).  

3. Dane będą przetwarzane przez czas trwania wydarzenia, a następnie zgodnie z 
zasadami archiwizacji - 5 lat. 

https://www.facebook.com/Olsztyńskie-Stowarzyszenie-Hospicyjne-Palium-1261918913853360
https://www.facebook.com/Olsztyńskie-Stowarzyszenie-Hospicyjne-Palium-1261918913853360


4. Wzięcie udziału w Konkursie jest rozumiane jako działanie potwierdzające wyrażenie 
zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wieku Uczestnika, 
o ile Uczestnik nie zaznaczy inaczej. 

5. W każdej chwili przysługuje Uczestnikowi prawo do wycofania zgody na publikację 
danych osobowych. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość e-mail na adres: 
hospicjum.olsztyn@gmail.com lub pisząc na adres Organizatora. Wycofanie zgody 
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Organizator 
dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą ujawniane podmiotom realizującym 
zadania na rzecz i w imieniu Organizatora, takim jak dostawcy oprogramowania w celu 
zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych 
i poufności przetwarzania, a także Koordynatorowi Konkursu. 

7. W przypadku publikacji danych na profilu Facebook dane osobowe będą przetwarzane 
w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych 
osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery 
przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez 
amerykańskie  służby a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych 
środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez 
te służby. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom Konkursu przysługuje 
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także usunięcia w granicach 
dozwolonych prawem.  

9. Uczestnikom Konkursu przysługuje również prawo do przenoszenia danych  
w zakresie, w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie 
udzielonej zgody.  

10. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się  
z Organizatorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. 

11. Uczestnikom Konkursu  przysługuje również prawo wniesienia skargi dotyczącej 
przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa. 

12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod.hospicjum.olsztyn@gmail.com lub pisemnie na wskazany wyżej adres Organizatora. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH: 

1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace: prezentujące temat w sposób interesujący i 
przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi 
obserwacjami, oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, 
techniczna poprawność wykonania. 

 
IX. Koordynatorzy konkursu: 

1. Organizator do koordynacji spraw związanych z konkursem wyznacza następujące 
osoby: 
 1. Agnieszka Idziaszek email: agnesid@o2.pl  

        2. Milena Brzostek e-mail hospicjum.promocja@gmail.com  
        3. Eliasz Rafalski email: eliasz.rafalski@gmail.com 

mailto:iod.hospicjum.olsztyn@gmail.com
mailto:agnesid@o2.pl
mailto:hospicjum.promocja@gmail.com
mailto:eliasz.rafalski@gmail.com


 
X. KOMISJA KONKURSOWA: 

13. Do zadań komisji konkursowej należy: 
a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, 
b) ocena zgłoszonych fotografii uwzględniająca spełnienie wymogów formalnych oraz 

oryginalne podejście do tematu konkursu, nietuzinkowe spojrzenie na 
przedstawiony element przyrody, 

c) przyznanie nagród,  
d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę i nagrodzonych drukiem. 

14. W skład komisji wchodzą: 
 1.    Teresa Kocbach – Przewodnicząca Komisji,  
 2.    Agnieszka Idziaszek - Członek, 
 3.    Eliasz Rafalski - Członek, 
 4.   Tomasz Rynkowski- Członek, 

        5.    Karolina Dąbrowska – Chołostiakow 
 6.    Katarzyna Bieniasz 
 7.   Bogusław Brzostowski- Członek 
 8.   Mieczysław Wieliczko – członek 
 9.   Henryk Cirut – członek 
10. Andrzej Szurek Waszczuk -  członek 
11. Łukasz Pepol - członek 

 
 

XI. INFORMACJE DODATKOWE: 
1. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć organizatorzy wyłonią zwycięzców (miejsca I-III) 

oraz wyróżnienie, które nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. 
2. Dodatkowo wybrane przez Komisję konkursową zdjęcia, zdobić będą wyjątkowy, 

charytatywny kalendarz. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazany na 
potrzeby Organizatora.  

3. Organizator zobowiązuje się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, 
lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub 
nadawcy.    

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Komisja 
Konkursowa. 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu Konkursu  
„Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………… 

2. Wiek ucznia/klasa…………………………………………………………...  

3. Tytuł pracy  …………………………………………………………………… 

4. Nazwa szkoły………………………………………………………….. 

5. Telefon kontaktowy/ adres email uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku osób 

niepełnoletnich) (nieobowiązkowy)..………………………………………………............................ 

6. Imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) 

…………………………………………………………………….................................................... 

 

II. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie  

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika) 

Działając jako opiekun prawny małoletniego   

..............................................................................................................................wyrażam zgodę na jego 

udział w Konkursie fotograficznym pt. „Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia”, którego 

organizatorem jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne "Palium”. 

…………………………………………….. 

czytelny podpis opiekuna prawnego 

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy nadesłana praca otrzyma wyróżnienie lub zwycięży w 

Konkursie, opublikujemy ją w przestrzeni publicznej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu 

(dostępnym na stronie internetowej Organizatora - Olsztyńskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego 

"Palium", al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn), m.in. na stronie internetowej, profilu Facebook oraz 

materiałach promocyjnych. 

III. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia, 

nazwiska i wieku autora pracy w przestrzeni publicznej [nieobowiązkowe] 

Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych (lub danych osobowych mojego dziecka) 

w zakresie imienia, nazwiska w kontekście nadesłanej pracy, w przypadku otrzymania wyróżnienia lub 

zostając laureatem Konkursu. UWAGA: Uczestnik może nie wyrazić zgody na publikację pod fotografią 

jego danych w zakresie imienia, nazwiska oraz wieku autora. W takim wypadku dane te będą znane 

tylko Organizatorowi. W takim wypadku prosimy o wpisanie formuły: nie wyrażam zgody. 

 

…………………………………………….. 

czytelny podpis uczestnika (lub opiekuna prawnego) 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu Konkursu  
„Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” 



  

…………………………………………….. 

Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko uczestnika (lub opiekuna prawnego)  

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

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

PT „Osobliwości okolicy w obiektywie ucznia” 

Niniejszym oświadczam, że: 

− zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego warunki; 

− jestem autorem nadesłanej fotografii i posiadam do niej pełne  

i nieograniczone prawa autorskie, jak również jestem uprawniony  

do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych  

na zdjęciu, a także posiadam zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w 

ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych  

do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych oraz 

materiałach promocyjnych Organizatora; 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (uczestnika konkursu oraz 

ewentualnie opiekuna prawnego – jeśli dotyczy) w celu organizacji konkursu zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu; 

− wyrażam zgodę na publikowanie w przestrzeni publicznej (profil  

na Facebooku, strona internetowa organizatora, lokalne media, materiały promocyjne) 

przesłanej Pracy Konkursowej, w przypadku otrzymania wyróżnienia lub zostając 

laureatem Konkursu. 

 

…………………………………………….. 

czytelny podpis 

 

 


