
KONKURS FOTOGRAFICZNY pt.: 

   „Zielono-niebieskie Pobiedziska” 

zorganizowany w ramach  

„XII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. T. Kościuszki 4, 
62 – 010 Pobiedziska

 Konkurs jest otwarty dla mieszkańców Gminy Pobiedziska

2. CELE KONKURSU:

 prezentacja najcenniejszych przyrodniczo miejsc na terenie Gminy Pobiedziska,

 zgromadzenie fotografii ukazujących piękno Gminy Pobiedziska

3. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub nadesłanie do 17 września 2021r.  (liczy

się data wpływu) dwóch (opisanych nazwą miejsca wykonania fotografii lub tytułem) zdjęć (w

formatach min. 15 x 21cm; format preferowany 21 x 30 cm) oraz ich wersji elektronicznej w

formacie (jpg) o wymiarach minimum 1200 x 1600 pikseli.  Fotografie, na których będą znajdować

się jakiekolwiek znaki, cyfry (np.: daty, znaki wodne) będą dyskwalifikowane

4. KRYTERIA OCENY:

Komisja konkursowa oceniać będzie:

 walory artystyczne,

 jakość wykonania,

 oryginalność



5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 ogłoszenie wyników odbędzie się we wrześniu 2021r. podczas finału „XII Ogólnopolskiego

Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego Pobiedziska 2021”,

 Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac z podaniem imienia i nazwiska

autora,

 wykonane prace zostaną zatrzymane przez Organizatora,

 Komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca,

 nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na Facebook oraz na stronie internetowej gminy

Pobiedziska,

 sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu,

 przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania, fotografie przechodzą na własność

Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac,

 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, używania ich w Internecie oraz w innych formach

utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań UMiG w Pobiedziskach,

 nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna

interpretacja należy do komisji i organizatora konkursu,

 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu,

 udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na

przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach

marketingowych organizatora,

 wraz z pracami należy złożyć oświadczenie o następującej treści: Ja (imię i nazwisko)

zamieszkały w (pełny adres)  oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu

Konkursu i w pełni je akceptuję.

Powyższe oświadczenie w przypadku osób niepełnoletnich powinno być podpisane również

przez rodziców lub opiekunów prawnych.



Od 25 maja 2018 r.  we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej 

przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Urząd 

Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, który jest

organem wykonawczym Gminy Pobiedziska i który wykonuje zadania publiczne przy pomocy Urzędu

Miasta i Gminy w Pobiedziskach  z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4., adres e-mail:

umig@pobiedziska.pl.

2. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, może przetwarzać

Pani/Pana dane osobowe, w celu prowadzonych postępowań administracyjnych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w imieniu Administratora Danych Osobowych pod

adresem e-mail: odo@pobiedziska.pl , tel. 61 8152 909.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana

danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  w uzasadnionych

przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do

realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o

archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w Pobiedziskach,

ul. Kościuszki 4, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 7 RODO

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, z siedzibą w

Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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