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Załącznik do Uchwały Nr 210/20 

Zarządu Powiatu Działdowskiego 

z dnia 13 lutego 2020 roku 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „WYJĄTKOWE MIEJSCA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO” 
 
 

§  1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą „Wyjątkowe miejsca powiatu 

działdowskiego”, zwanego dalej Konkursem,  jest Powiat Działdowski z siedzibą w Działdowie, 

ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, zwany dalej Organizatorem Konkursu. 

2. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu jest Wydział Edukacji, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego 

w Działdowie. 

3. Udział w Konkursie wiąże się z akceptacją warunków przedstawionych w niniejszym 

Regulaminie Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej Regulaminem. 

 

§  2 

 

CELE KONKURSU 

 

1. Wyłonienie najciekawszych pod względem formy i treści fotografii przedstawiających 

charakterystyczne miejsca powiatu działdowskiego, o których mowa w § 3 ust. 1, do 

niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, 

kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. 

2. Popularyzacja walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych powiatu działdowskiego. 

3. Zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej i regionalnej wśród uczestników Konkursu. 

4. Propagowanie fotografowania w plenerze jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

§  3 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem Konkursu są miejsca i obiekty charakterystyczne dla powiatu działdowskiego, 

związane z jego położeniem geograficznym oraz posiadanymi walorami przyrodniczymi, 

historycznymi, kulturowymi i turystycznymi.  

2. Zdjęcia powiatu działdowskiego muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego 

obiektu lub miejsca. 

3. Zdjęcia powiatu działdowskiego muszą spełniać następujące warunki: 

3.1. zgodność z tematyką konkursu, 

3.2. niewystępowanie osób, 

3.3. niewystępowanie elementów wulgarnych lub obraźliwych,  

3.4. niewystępowanie elementów naruszających prawo polskie lub jakiekolwiek prawa osób 

trzecich, w szczególności prawa autorskie ani dobra osobiste. 

4. Parametry prac konkursowych: 

4.1. zdjęcie należy przedstawić w formacie A4 na papierze fotograficznym, 

4.2. orientacja pozioma (4:3 lub 3:2), 

4.3. rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi, nie mniej niż 3000 px na dłuższym boku, 

4.4. technika barwienia: kolor, czarno-białe, sepia.  

5. Korekta cyfrowa zdjęć może polegać jedynie na: 
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5.1. konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe lub sepię, nakładaniu kolorowych filtrów itp., 

5.2. zabiegach polepszających jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrastowanie, nasycanie, 

rozjaśnianie). 

6. Niedopuszczalne jest: 

6.1. zwiększanie rozdzielczości zdjęć, 

6.2. usuwanie lub dodawanie elementów w wyniku obróbki graficznej, 

6.3. łączenie różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

 

 

§  4 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do każdego mieszkańca powiatu działdowskiego 

zajmującego się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, z wyjątkiem osób, o których mowa 

w ust. 3. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Działdowie, które przeprowadza przedmiotowy Konkurs. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

4.1. I kategoria wiekowa – dzieci i młodzież do 17 roku życia, 

4.2. II kategoria wiekowa – osoby dorosłe. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie sześć fotografii, które nie były 

nagradzane w innych konkursach. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:  

6.1. wykonanie zdjęć zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu,  

6.2. złożenie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji 

postanowień Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

6.3. w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

na udział dziecka w Konkursie, zawarta na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Do Konkursu nie zostaną zakwalifikowane prace: 

7.1. niezwiązane z tematyką Konkursu, 

7.2. zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszające prawo 

polskie lub prawa osób trzecich, 

7.3. noszące ślady fotomontażu lub manipulacji cyfrowej, 

7.4. niespełniające parametrów określonych w § 3 ust. 4-6, nieostre lub niskiej jakości 

technicznej, 

7.5. przesłane po terminie, 

7.6. zgłoszone bez formularza lub na formularzach innych niż będące załącznikami do 

regulaminu. 
 

§  5 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 
 

1. Zgłoszenie do Konkursu (załącznik nr 1 do regulaminu – dla uczestników pełnoletnich lub 

załącznik nr 2 do regulaminu – dla uczestników niepełnoletnich) należy składać w sekretariacie 

Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

30 września 2020 roku w zamkniętej kopercie zawierającej fotografie konkursowe, zgodne 

z warunkami określonymi w § 3.   

2. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs Fotograficzny „Wyjątkowe miejsca powiatu 

działdowskiego”. 

3. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

4. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.  
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5. Nadesłanie pracy z wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 1 lub Załącznikiem nr 2 

do niniejszego Regulaminu oznacza akceptację Regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na publiczne wykorzystanie pracy oraz imienia i nazwiska, a także wizerunku uczestnika 

dla potrzeb Konkursu. 
 

§  6 

 

KOMISJA KONKURSOWA I KRYTERIA OCENY PRAC 
 

1. Oceny zgłoszonych prac fotograficznych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd 

Powiatu Działdowskiego, zwana dalej Komisją. 

2. Prace fotograficzne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, o których mowa w § 4, 

ust. 4.   

3. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

3.1. spełnienie warunków określonych w § 3,  

3.2. jakość walorów estetycznych,  

3.3. jakość walorów artystycznych (w tym jakość techniczna: ostrość, zaszumienie, kolorystyka 

oraz kompozycja), 

3.4. oryginalność, 

3.5. przydatność do celów promocyjnych powiatu działdowskiego. 

4. Zasady pracy Komisji i sposób wyłonienia najlepszych prac fotograficznych ustala 

przewodniczący komisji. 

5. Rozstrzygnięcia Komisja podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

6. Komisja dokona wyboru najlepszych prac fotograficznych, spełniających kryteria określone 

w ust. 2, a następnie przedstawi je Zarządowi Powiatu Działdowskiego.  

7. Komisja może przyznać także wyróżnienia. 

8. Wybór Komisji zatwierdza Zarząd Powiatu Działdowskiego. 

9. Decyzja Zarządu Powiatu Działdowskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. Zarząd Powiatu Działdowskiego zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

 

§  7 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 października 2020 roku. 

2. O wynikach Konkursu laureaci oraz autorzy wyróżnionych prac fotograficznych zostaną 

powiadomieni pocztą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub 

telefonicznie na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz wyróżnień nastąpi podczas sesji Rady Powiatu 

Działdowskiego w 2020 roku. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji 

o laureatach konkursu, a także prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji 

w materiałach Organizatora, w mediach oraz na portalach informacyjnych i portalach 

społecznościowych.  

 

§  8 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

1. Organizator Konkursu dla laureatów przewiduje publikację zdjęć w wydawnictwach 

promocyjnych oraz nagrody rzeczowe za miejsca I-VI w każdej kategorii wiekowej.  

2. Organizator Konkursu dla autorów wyróżnionych prac fotograficznych przewiduje publikację 

zdjęć w wydawnictwach promocyjnych oraz nagrody w postaci zestawów upominków – 

materiałów promocyjnych Powiatu Działdowskiego. 
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3. Organizator nie wyklucza możliwości rozszerzenia Konkursu o dodatkowe miejsca i nagrody. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej 

w siedzibie Organizatora i/lub jego jednostek organizacyjnych. 

 

§  9 

 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, 

że zgłoszone prace nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich.  

2. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie prac konkursowych, oświadcza, że zdjęcia stają się 

własnością Powiatu Działdowskiego. 

3. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora Konkursu majątkowe prawa 

autorskie do zgłoszonych prac konkursowych oraz przekazują Organizatorowi zdjęcia w wersji 

elektronicznej jako pliki graficzne w formacie: JPG, TIFF, PSD. 

4. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, upoważnia Organizatora Konkursu do nieodpłatnego 

korzystania z prac konkursowych w dowolnym niekomercyjnym celu, a w szczególności 

w działaniach promocyjnych oraz udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej 

i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw 

osobistych na następujących polach eksploatacji:  

4.1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 

lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, 

niezależne od standardu, systemu lub formatu; 

4.2. wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie; 

4.3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich 

używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

4.4. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 

udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania 

techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub 

działających podobnie; 

4.5. przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na 

nośnikach obrazu; 

4.6. wykorzystanie do celów popularyzacji walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych 

i turystycznych powiatu działdowskiego oraz ich promocji; 

4.7. inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwalanie; 

4.8. dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz 

wprowadzania zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi 

techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również 

wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań; 

4.9. rozpowszechnianie w inny sposób, eksponowanie podczas wystaw organizowanych przez 

Organizatora lub jego jednostki organizacyjne, zamieszczanie na stronach internetowych oraz 

w wydawanych przez Organizatora publikacjach promujących Powiat Działdowski, 

wyświetlanie w formie slajdów, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 
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§  10 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnik dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptuje wszystkie zasady określone niniejszym 

Regulaminem. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

przeprowadzenia Konkursu. W sytuacjach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje 

Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie. 

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu, a 

także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania 

Konkursu nadesłane fotografie nie będą wykorzystywane przez Organizatora. 

4. Zgłoszone do Konkursu prace pozostają w zbiorach Starostwa Powiatowego w Działdowie. 

5. Nagrodzone i wyróżnione fotografie, w przypadku wykorzystania ich do celów promocyjnych 

Powiatu Działdowskiego, każdorazowo zostaną oznaczone imieniem i nazwiskiem autora. 

6. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i jego promocji, uczestnik konkursu wyraża zgodę 

na rozpowszechnianie swojego wizerunku na fotografiach, portalach internetowych 

i społecznościowych oraz w przekazach telewizyjnych lub multimedialnych. 

7. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod nr tel. 23 697 59 67 lub za pomocą 

poczty elektronicznej poprzez wysłanie zapytania na adres: kultura@e-starostwo.pl 

 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z 

późn. zm.) – dalej zwane RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym o udziale w Konkursie Fotograficznym pn. 

„Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego” jest Starosta Działdowski, zwany dalej: 

„Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: 

Starostwo Powiatowe w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo lub telefonując pod 

numer: 23 697 59 40. Może również Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za 

pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, telefonując pod numer: 600 

060 600 lub wysyłając e-mail na adres: iod@e-starostwo.pl  

2. Dane osobowe uczestników Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu 

działdowskiego” będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyłącznie w celu 

organizacji i realizacji konkursu. 

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział 

w konkursie. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego”. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 4, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 

Odbiorcami mogą być: 

a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej 

z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa. 

6. Uczestnikowi Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego” 

przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 

zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe uczestnika Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu 

działdowskiego” będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny 

mailto:kultura@e-starostwo.pl
mailto:iod@e-starostwo.pl
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do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie 

w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych uczestnikowi Konkursu 

Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu działdowskiego” przysługuje prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO), 

b) żądania sprostowania danych (art. 16 RODO), 

c) żądania usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 

e) przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO), 

f) wniesienia sprzeciwu lub wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

9. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe uczestnika Konkursu Fotograficznego pn. „Wyjątkowe miejsca powiatu 

działdowskiego” nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu
1
. 

 

 

 

Zapoznałam się/zapoznałem się 

 

 

 

 

…………………………           ……….…….………………………………….… 
             (Data)         (Czytelny podpis) 

 
1 Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 

na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 

preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  


