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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pod hasłem: Pandemia i JA 

 

I. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą 

„Pandemia i JA ”. 

 

II. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi,              

pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-500 Złotoryja. 

III. Cel Konkursu 

Celem konkursu jest ukazanie rzeczywistości związanej z aktualnymi wydarzeniami związanymi  

z pandemią Covid-19, uchwycenie na fotografii interesujących nas wydarzeń z życia, otaczającego nas 

świata, ludzi, przyrody, a także elementów z wykorzystaniem służących profilaktyce zdrowia, aktywności 

fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości wokół nas, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Ukazanie, jaki wpływ na nas wywarła pandemia, co się w nas zmieniło, jak zmieniła się 

forma spędzania czasu wolnego, nasza aktywność, nasze zainteresowania, praca zdalna lub nauczanie 

zdalne. Nasze postrzeganie przyrody, natury, miasta, w którym mieszkamy.  

IV. Czas trwania Konkursu  

Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie do dnia: 15 maja 2021 roku. 

Czekamy na nadesłane przez Państwa zdjęcia wysłane pocztą elektroniczną na adres: 

psdzlotoryja@gmail.com. W temacie e-maila należy wpisać hasło: KONKURS. 

Zaproszenie do udziału w konkursie będzie udostępnione na stronie internetowej 

www.diabetycy.zlotoryja.pl, www.diabetyk.org.pl, Urzędu Miejskiego w Złotoryi www.zlotoryja.pl, gazety 

lokalnej oraz na profilach społecznościowych m.in.: Facebook. 

V. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 roku. 

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie Organizatora i Urzędu Miejskiego w Złotoryi oraz na innych 

stronach: ZG PSD, gazety lokalnej oraz na profilach społecznościowych. Uczestnicy zostaną także 

powiadomieni drogą e-mai lub bezpośrednio telefonicznie o sposobie wręczenia nagród. 

Nadesłane prace fotograficzne zostaną udostępnione na w/w stronach internetowych i profilach 

społecznościowych po rozstrzygnięciu konkursu. Następnie zostaną wykorzystane do stworzenia baneru  

„Pandemia i JA” przez PSD Złotoryja.  

 

mailto:psdzlotoryja@gmail.com
http://www.diabetycy.zlotoryja.pl/
http://www.diabetyk.org.pl/
http://www.zlotoryja.pl/


VI. Uczestnicy Konkursu  

Konkurs kierowany jest do diabetyków, ich rodzin oraz wszystkich fotografów amatorów. Wysłanie 

zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnika, że są to jego własne prace,  

a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich, a także zezwala 

organizatorowi na udostępnienie wizerunku, wszystkich lub części przesłanych materiałów, bezpłatnie do 

publikacji w materiałach reklamowych, promocyjnych, na stronie internetowej i w innych mediach. 

VII. Forma i warunki zgłoszenia 

1. Jeden uczestnik może przesłać na konkurs maks. 3 zdjęcia, z którego zostanie wyłonione jedno zdjęcie. 

2.  Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG, preferowana 

wielkość nieprzekraczająca 1920x1080 pikseli. Na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis lub 

identyfikator. Plik zdjęcia nie może przekraczać 2 MB. 

3. W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane w roku 2020 i 2021, które nigdy wcześniej nie 

brały udziału w innych konkursach fotograficznych 

4. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej. Zmiany polegające na 

fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.  

5. Prace konkursowe należy wysłać w formie załącznika na adres e-mail organizatora. W tym samym  

e-mailu należy podać dane osobowe uczestnika tj. imię i nazwisko, tytuł pracy, informacje gdzie i kiedy 

zostało zdjęcie zrobione, numer telefonu uczestnika, adres e-mail. 

6. Prace należy przesyłać indywidualnie. Uczestnictwo jednocześnie oznacza akceptację regulaminu  

i zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, przeprowadzenia i promocji 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu.  

7. Do każdej przekazanej na konkurs fotografii w przypadku osoby poniżej 18 roku życia wymagana jest 

zgoda w treści e-maila przez rodzica/prawnego opiekuna. 

8. Uczestnik wyraża swoją zgodę na to, że jego zdjęcia (wizerunek) oraz jego imię, nazwisko, wizerunek  

w związku z konkursem, wyborem zwycięzcy, realizacją lub prezentacją artykułów uczestników mogą 

być upublicznione w celach promujących konkurs na stronach internetowych Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków, Urzędu Miejskiego w Złotoryi, gazety lokalnej, a także na profilach Facebook  

9. Zgłoszenie udziału do konkursu może zostać odrzucone, jeżeli organizator uzna, że jest niezgodne  

z zasadami regulaminu konkursu lub mogą zawierać nie odpowiednie treści zasad współżycia 

społecznego. 

10. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dóbr osobistych osób 

fotografowanych na pracach podlegających ocenie konkursowej. Autorzy zdjęć dla własnego 

bezpieczeństwa powinni uzyskać imienną zgodę na upublicznianie wizerunku osób trzecich. 

11. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie nie będą oceniane. Nadesłane prace przechodzą 

na własność organizatorów. 

12.  Zgłoszenie należy przesłać na adres: e-mail: psdzlotoryja@gmail.com           

13. Kontakt: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi, tel. 534 301 199. 

VIII. Komisja Konkursowa 

Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej, której skład zostanie 

ustalony przez Organizatora oraz podany do wiadomości publicznej. 

Komisja konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Nagroda nie może być wymieniona na 

ekwiwalent finansowy, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagród wynikające  

z przyczyn leżących po stronie uczestnika. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  



IX. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli autora o posiadaniu 

pełni praw autorskich i nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich majątkowych do rozporządzania  

i korzystania z fotografii przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi w 

szczególności do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach 

związanych z konkursem (wystawa) oraz w celach promocyjno-reklamowych (strona internetowa, media 

społecznościowe, materiały prasowe, wydawnictwa, itp. - wszędzie gdzie to możliwe, zdjęcie będzie 

podpisane imieniem i nazwiskiem), bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych. 

2. Oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także, iż 

uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie 

ich wizerunku w ramach Konkursu  

3. Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest 

dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie. 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w dane, 

mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W zakresie i celu niezbędnym dla 

przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników 

mogą być udostępniane osobom trzecim. 

5. Organizator informuje, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą integralną część 

regulaminu. 

Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.                            

Dane organizatora: 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

Oddział Rejonowy w Złotoryi 

59-500 Złotoryja 

plac Lotników Polskich 3a/1 

e-mail: diabetycy.zlotoryja@wp.pl 

 

Osoby do kontaktu: 

Monika Kaczmarek: tel. 534 301 199 

Barbara Dudek: tel. 796 442 994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 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), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 

Rejonowy w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, plac Lotników Polskich 3a/1. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO do celów 

związanych z organizacją konkursu fotograficznego pod hasłem Pandemia i Ja, w tym do wyłonienia 

zwycięzcy konkursu i innych osób nagrodzonych oraz do upowszechnienia informacji na temat konkursu 

i nagrodzonych prac konkursowych. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię, nazwisko; 

b) tytuł pracy oraz informacja gdzie i kiedy zdjęcie zostało zrobione; 

c) adres e-mail, numer telefonu uczestnika; laureaci konkursu zostaną poproszeni o przesłanie swoich 

fotografii (w rozdzielczości nie mniejszej niż 2 MP) drogą elektroniczną, w celu przygotowania 

materiałów promocyjnych i prezentacji multimedialnej o tegorocznym konkursie.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Polskie 

Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi przez czas zgodny z obowiązującymi 

przepisami. Pani/Pana dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych  

w materiałach promocyjnych oraz social mediach Administratora. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie 

Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 2) – dotyczy publikacji na 

Facebook). W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/Pana dane mogą być 

udostępniane partnerom Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez 

Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o zasadach przetwarzania danych 

oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane  

w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation - dotyczy publikacji 

na Facebook. 

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Złotoryi 

dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona 

podstawą przetwarzania danych. 

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  


