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Regulamin Konkursu „Ocalić od zapomnienia” 

§ 1. ORGANIZATOR 
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lyski ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski. 

§ 2. CELE KONKURSU 
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez zainteresowanie ich dziedzictwem kulturo-

wym Gminy Lyski; 

2. Poszerzenie wiedzy o dziejach regionu, poznanie historii własnej miejscowości i jej miesz-

kańców; 

3. Kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii jako zapisu rze-

czywistości; 

4. Budzenie postawy szacunku dla źródeł przekazujących wiedzę o tradycjach rodzinnych i re-

gionalnych i uwrażliwienie na konieczność ich zachowywania; 

5. Pozyskanie i zabezpieczenie fotografii do albumu lub książki oraz zaprezentowanie fotografii 

w formie wystaw. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Lyski. 

3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających 

do przedszkoli za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów), którzy 

powinni wypełnić Kartę Zgłoszenia wraz ze wszystkimi oświadczeniami. 

4. Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik do  Regulaminu. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone w wersji oryginalnej;  

w wyjątkowych sytuacjach – po uprzedniej konsultacji z Organizatorem - możliwe jest 

dostarczenie w formie plików cyfrowych. 

7. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą pochodzić sprzed 1990r. i przedstawiać budynki, 

zabytki, piękno przyrody lub krajobrazu, ciekawe lub ważne miejsca dla danej społeczności. 

Do każdej z fotografii należy zamieścić opis (zgodnie z Kartą Zgłoszenia).   

8. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość fotografii. 

9. Przystąpienie do Konkursu oraz przekazanie fotografii oznacza udzielenie Organizatorowi 

przez uczestnika konkursu (w imieniu którego działa w tym zakresie przedstawiciel ustawowy) 

nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, bez żadnych dodatkowych 

warunków - zgody na: 

a) prezentowanie fotografii na stronie internetowej www.lyski.pl oraz portalu 

społecznościowego Gminy na Facebooku; 

b) reprodukowanie wszystkich lub wybranych fotografii oraz prawo swobodnego 

dysponowania kopiami tych fotografii, w szczególności np. poprzez wydruk powiększeń  

i obróbki do celów promocyjnych, informacyjnych, zorganizowania wystawy itp.; 

c) wykorzystania przekazanych fotografii w publikacjach (album, książka, czasopisma) oraz 

innych materiałach wydawanych przez Gminę Lyski lub na jej zlecenie.   

http://www.lyski.pl/
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10. Udział w Konkursie oznacza przekazanie nieodpłatnie Organizatorowi autorskich praw 

majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego zakresu, a także do działań 

reklamowych i marketingowych, które są z nim związane. 

11. Fotografie w formie odbitek będą zwracane. Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy 

mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Lyski w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia 

Konkursu. 

12. Organizator, na potrzeby Konkursu oraz dalszego wykorzystania, przeprowadzi 

zeskanowanie fotografii. 

13. W przypadku gdy Zgłoszenie zostało złożone niezgodnie z Regulaminem, w tym w niewła-

ściwej formie lub po terminie lub nie jest kompletne, w tym nie zawiera wszystkich wymaga-

nych oświadczeń złożonych przez przedstawiciela ustawowego podlega odrzuceniu, a zło-

żone fotografie nie będą brały udziału w konkursie. 

§ 4. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC 
1. Termin dostarczenia fotografii wraz z Kartą Zgłoszenia upływa 02.04.2021r. 

2. Zgłoszone do konkursu fotografie powinny być dostarczone do Urzędu Gminy Lyski, ul. 

Dworcowa 1a, 44-295 Lyski z dopiskiem Konkurs „Ocalić od zapomnienia”. 

3. Fotografie należy dostarczyć nieoprawione, w płaskich, usztywnionych opakowaniach. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac podczas trans-

portu. 

5. Każda fotografia powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz 

numerem kolejnym, zgodnym z Kartą Zgłoszenia. 

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY 
1. Oceny zgłoszonych fotografii dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: 

a) Krzysztof Miera- jako Przewodniczący/a 

b) Mateusz Piecha oraz Alina Puzynowska-Szczyra - jako członkowie.   

2. Nagrodzonym fotografiom Komisja przyzna nagrody rzeczowe. 

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30.04.2021r. za pośrednictwem 

strony internetowej Urzędu Gminy Lyski www.lyski.pl. 

4. O miejscu i godzinie uroczystego wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni e-mai-

lowo lub telefonicznie. 

5. Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których zgłoszone fotografie będą reprezento-

wać najwyższą wartość historyczną, kulturową lub artystyczną. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika oraz jego 

przedstawicieli/a ustawowego wszystkich warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie. 

3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz jego opiekunów 

znajduje się na Karcie Zgłoszeniowej; nadto jest dostępna na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Lyski - www.lyski.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Wójt Gminy Lyski.   

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia oko-

liczności szczególnych lub od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten te-

mat zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.lyski.pl. 

http://www.lyski.pl/
http://www.lyski.pl/
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu 

Karta zgłoszeniowa 

I. Dane Uczestnika 

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

2. Klasa/Przedszkole……………………………………………………………………….. 

3. Dane placówki …………………………………………………………………………… 

4. Adres email lub nr telefonu………………………………………………………………... 

II. Dane przedstawiciela ustawowego uczestnika (rodzic, opiekun) 

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

2. Adres email lub nr telefonu………………………………………………………………... 

III. Fotografia 

 

Lp. 

Opis fotografii 
 (informacje o tym co przedstawia zdjęcie, wskazać miejsce jego 

wykonania, ewentualnie przedstawienie krótkiej historii z nim 

związanej) 

Rok wykonania 

zdjęcia 

Rodzaj zdjęcia 
(zaznacz właściwe) 

1 

 

   odbitka         plik 

2  

 

 odbitka         plik 

…  

 

 odbitka         plik 

V. Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

2. Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnianie nieodpłatnie wizerunku Uczestnika utrwalony 

podczas wręczania laureatom Konkursu nagród oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

wizerunku poprzez jego publikację w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz promocji. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym media, stronę internetową 

www.lyski.pl  oraz media społecznościowe 

3. Poprzez zgłoszenie zdjęć do Konkursu w sposób określony w Regulaminie Konkursu Opiekun 

prawny uczestnika oświadcza, że zdjęcia te nie naruszają przepisów prawa, ani prawem 

chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni 

uprawniony do zgłoszenia zdjęć do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na publikację 

zdjęcia. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w tym media, stronę 

internetową www.lyski.pl  oraz media społecznościowe. 

V. Przeniesienie praw autorskich 
1. Jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na 

Organizatora Konkursu – Gminę Lyski – autorskie prawa majątkowe do fotografii w ramach 

Konkursu „Ocalić od zapomnienia”, a także prawa zależne celem wykorzystana w innych 

utworach (pracach, książkach, publikacjach itp.) 

2. Autorskie prawa majątkowe do fotografii wraz z prawami zależnymi, przechodzą na 

Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo 

do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania fotografią w tym zezwolenie 

http://www.lyski.pl/
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,19601976,prawda-czy-mit-pelnia-sprzyja-szalenstwu.html#anchorLink
http://www.lyski.pl/
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na rozporządzenie i korzystanie z pracy w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 

Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe i zależne 

na wszelkich znanych w dniu przekazania pracy polach eksploatacji.    

3. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i 

korzystanie z fotografii w zakresie wskazanym powyżej oraz w Regulaminie oraz przenoszę 

na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym zakresie dalszych zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie z fotografii.   

4. Jako opiekun prawny uczestnika konkursu zrzekam się w imieniu Uczestnika prawa 

dochodzenia wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich w sposób wyżej określony 

oraz jakiekolwiek wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód. 

 

 

......................................................................................................... 
Miejscowość, podpis i data przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

 

VI. Ochrona danych osobowych: 
1. Zgodnie z art. z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) 

informujemy, że: 

1) Organizator będzie zbierał następujące dane uczniów i dzieci uczęszczających do przedszkoli na 

terenie Gminy Lyski: imię i nazwisko, wskazanie klasy oraz nazwę placówki do której uczęszcza 

Uczestnik, a także imię i nazwisko oraz adres przedstawicieli ustawowych Uczestników. 

2) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lyski z siedzibą przy ul. Dworcowej 1a,  

44-295 Lyski, tel. +48 32 430 00 51, faks +48 32 430 00 31, e-mail: kancelaria@lyski.pl . 

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem 

poczty elektronicznej: iodo@lyski.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4) Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników przetwarzane będą przez 

Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku 

z wykonaniem postanowień Regulaminu. 

5) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

wyrażonej zgody, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

wyrażonej zgody, 

f) a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6) Każdy z Uczestników i  i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę należy poinformować o tym fakcie 

administratora danych osobowych. 

7) Każdy z Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników posiada prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 

uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8) Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:kancelaria@lyski.pl
mailto:iodo@lyski.pl

