
Zarządzenie Nr #.J!J. . .12021
Starosty Inowrocławskiego

z dnia ..1:1 .. -~pe.a-: 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Powiat
Inowrocławski w obiektywie"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Konkursu Fotograficznego „Powiat Inowrocławski
w obiektywie", stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr .1?).12021
tarosty Inowrocławskiego

z dnia ..19. .. /,1.:p.~ ..... 2021 r.

~ 

~-,POWIAT~I INOWROCŁAWSKI
Regulamin Konkursu Fotograficznego

,,Powiat Inowrocławski w obiektywie"

I. Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest:

•Powiat Inowrocławski (dalej zwane „Organizatorem"),
•telefon: 52 35 92 321, 52 35 92 323,
•mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl
•Biuro Konkursu: Wydział Kultury i Promocji

ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław, I piętro p. 118, p. 120
2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.
3. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie. Regulamin Konkursu

ogłoszony zostaje na stronie internetowej Organizatora: www.inowroclaw.powiat.pl.

II. Cel konkursu
Celem konkursu, realizowanego w ramach kampanii Ekologiczny Powiat Inowrocławski,
jest promowanie walorów przyrodniczych i obiektów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

m. Zasady konkursu
1. Konkurs ma zasięg województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Udział w Konkursie mogą wziąć mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (dalej

„Uczestnik"). Zdjęcia (dalej „praca konkursowa") muszą być zrobione na terenie Powiatu
Inowrocławskiego.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do regulaminu).

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnik musi przesłać 3 zdjęcia,
zgodnie z wymogami określonymi w dziale IV Regulaminu, oraz wypełnić i przesłać
kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Tematyka Konkursu dotyczy przyrody/krajobrazu i architektury/obiektów/zabytków
Powiatu Inowrocławskiego. Fotografia powinna przedstawiać niepowtarzalne,
artystyczne ujęcia, będące nawiązaniem do tematyki Konkursu.

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. Fotografia, stanowiąca
pracę konkursową, musi być wykonana samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby obsługujące
Konkurs oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

8. Każde zdjęcie musi zawierać w opisie: imię i nazwisko autora, tytuł, miejsce i datę
wykonania.



IV. Forma i termin zgłoszenia
I. Jeden Uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia w formacie JPG, rozmiar do 1 O

MB każde (umożliwiający wydruk w formacie A3), i w rozdzielczości 300 dpi,
z wybranej przez siebie pory roku.

2. Zdjęcia powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres:
promocja@inowroclaw.powiat.pl, za pomocą wetransfera, w tytule podając „Konkurs
fotograficzny" - imię i nazwisko uczestnika, w terminie do 30 sierpnia 2021 r. (do
godz. 23 .59). Wiadomość mailowa powinna obowiązkowo zawierać:

a) załączoną podpisaną (zeskanowaną) kartę zgłoszenia uczestnictwa (załącznik
nr 1),

b) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego
Uczestnika; załącznik nr 2)

c) załączoną podpisaną (zeskanowaną) klauzulę informacyjną RODO (załącznik
nr 3),

d) kartę zgłoszenia zdjęcia/zdjęć (załącznik nr 4).
3. Zdjęcia, wgrane na pendrivea lub płytę CD, mogą być przesłane pocztą tradycyjną,

w terminie do 30 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu) na adres:
Wydział Kultury i Promocji
Starostwo Powiatowe
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny".
Do korespondencji należy obowiązkowo dołączyć:

a) załączoną podpisaną (zeskanowaną) kartę zgłoszenia uczestnictwa (załącznik
nr 1)

b) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku niepełnoletniego
Uczestnika; załącznik nr 2),

c) załączoną podpisaną (zeskanowaną) klauzulę informacyjną RODO (załącznik
nr 3),

d) kartę zgłoszenia zdjęcia/zdjęć (załącznik nr 4).
4. Prace konkursowe przesłane bez wymaganych załączników nie będą brały udziału

w Konkursie.
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2021 r.

V. Ocena prac konkursowych
1. Do oceny złożonych prac zostanie powołane przez Organizatora jury, które oceni

i wybierze najlepsze prace.
2. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu, a zdjęcia

zrobione poza terenem Powiatu Inowrocławskiego nie podlegają ocenie.
3. Ocena prac dokonana zostanie przez jury, które weźmie pod uwagę: zgodność

z tematem, walory artystyczne i techniczną jakość zdjęcia. Decyzje i ustalenia jury są
ostateczne i nieodwołalne.

4. Ocena prac fotograficznych odbędzie się w kategoriach:

I. Przyroda/krajobraz
II. Architektura/obiekt/zabytek

5. Organizator ma prawo przyznać w podanych kategoriach dodatkowe nagrody
(wyróżnienia).



6. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
7. Dozwolone jest stosowanie narzędzi obróbki cyfrowej w celu korekty fotografii (kadru,

jasności, nasycenia) w celu poprawy jakości fotografii.
8. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii

pochodzących z różnych plików. Niedopuszczalny jest kolaż w programach
graficznych.

VI. Nagrody
1. Nagrody w konkursie ufundowane zostaną przez Organizatora.
2. W każdej z kategorii przewidziane są 3 nagrody:

I miejsce - voucher o wartości 500,00 złotych do zrealizowania w wybranym punkcie
handlowym,
II miejsce- voucher o wartości 300,00 złotych do zrealizowania w wybranym punkcie
handlowym,
III miejsce - voucher o wartości 200,00 złotych do zrealizowania w wybranym
punkcie handlowym.

3. Organizator ma prawo przyznania nagrody specjalnej. Wyróżnionym zostaną przyznane
nagrody rzeczowe, stanowiące m.in. materiały promocyjne Organizatora.

4. Nagrodzone zdjęcia Laureatów (miejsca I, II i III), Uczestnika nagrody specjalnej
i wyróżnionych zostaną opublikowane w publikacjach wydanych przez Organizatora,
w tym w kalendarzu powiatowym na rok 2022 oraz w innych wydawnictwach
i wydarzeniach promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród Laureatom, bez podania

przyczyn.
7. Uczestnik traci prawo do nagrody w przypadku przekazania danych nieprawidłowych

dotyczących przedmiotu Konkursu.
8. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez niego prawa do

nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innej osobie lub
kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przezjury.

9. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody jedynie w całości. Uczestnik nie może
przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

10. Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

VII. Prawa autorskie
1. Uczestnik, przesyłając kartę zgłoszenia i pracę konkursową oświadcza, że:
a) przysługują mu, jako twórcy, wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do

nadesłanych fotografii, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a fotografie
pozbawione są wszelkich wad i obciążeń prawnych,

b) w przypadku wykorzystania w fotografii wizerunku innych osób - posiada zgodę na
wykorzystanie tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielania na rzecz
Organizatora, chyba że fotografia przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół
całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza itp.,

c) powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad
rozpowszechnieniem fotografii,

d) w przypadku gdy uczestnik konkursu zostaje Laureatem lub wyróżnionym, wyraża
zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, w szczególności publikowanie



jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na
stronie internetowej Organizatora Konkursu, profilu Facebook Powiatu
Inowrocławskiego, w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin, publikacjach
wydanych przez Organizatora, w tym w kalendarzu powiatowym na rok 2022 oraz
w innych wydawnictwach i wydarzeniach promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

2. Z chwilą przyznania nagrody lub wyróżnienia, Nagrodzony przenosi na rzecz
Organizatora majątkowe prawa autorskie do fotografii, na znanych polach
eksploatacji, obejmujących w szczególności:

a) utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską,
kserograficzną, cyfrową, laserową lub zapisu magnetycznego, na każdym nośniku,

b) zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, kserograficzną, cyfrową,
laserową lub zapisu magnetycznego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, na każdym nośniku,

c) publiczne wystawienie lub wyświetlenie,
d) wprowadzanie do obrotu bez żadnych ograniczeń ilościowych,
e) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu

i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i internecie
oraz telefonach komórkowych,

g) najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy,
h) rozpowszechnianie w inny sposób, m.in. prezentowanie i publikację w celach

promocyjnych i informacyjnych.
3. Z chwilą przyznania nagrody lub wyróżnienia, Nagrodzony udziela Organizatorowi

zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęć, w rozumieniu art. 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przenosi na
Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęć.

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku
zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek
wykorzystania przez Organizatora opublikowanych zdjęć, zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

VIll. Odpowiedzialność Organizatora Konkursu
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn

leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody

w komunikacji z Uczestnikiem wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji i danych

dotyczących Uczestnika, podanych przez niego w karcie zgłoszenia.

IX. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestnika Konkursu jest

Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia

przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 1 O maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Konkursu może
się skontaktować pod nr tel. 52 357 00 16 lub adresem e-rnail: iod@inowroclaw.powiat.pl
w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.



4. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i akceptuje fakt, że
dla udziału w Konkursie przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
jest warunkiem koniecznym. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród, w publikacjach wydanych przez
Organizatora, w tym w kalendarzu powiatowym na rok 2022 oraz w innych
wydawnictwach i wydarzeniach promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego.

5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może w każdym czasie wycofać się z udziału w Konkursie.
Złożenie oświadczenia w tym zakresie wiąże się z usunięciem danych osobowych
Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania oświadczenia o wycofaniu
się z udziału w konkursie w celach dowodowych.

X. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie,

w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji i okoliczności niezależnych od
Organizatora mających wpływ na rozstrzygnięcie Konkursu. Informacja o zmianach
Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu
w uzasadnionych przypadkach, o czym informuje w sposób przewidziany dla zmian
Regulaminu.

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Organizatora.



Załącznik nr I
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
,,Powiat Inowrocławski w obiektywie"

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w konkursie fotograficznym „Powiat Inowrocławski w obiektywie"

Osoby biorące udział w konkursie są zobowiązane do przesłania poniższego druku
oświadczenia wraz z pracą konkursową (fotografią, fotografiami).

Dane Uczestnika Konkursu:

Imię i nazwisko:

Adres:

Wiek: .

Adres e-mail: .

Numer telefonu: .

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

1. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Powiat
Inowrocławski w obiektywie" i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

3. Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska,jak również informacji o wynikach
Konkursu w odniesieniu do mojej pracy fotograficznej w celu informowania (także w mediach)
o moim udziale w Konkursie.

(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestnika)



Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
,,Powiat Inowrocławski w obiektywie"

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w konkursie fotograficznym „Powiat Inowrocławski w obiektywie"

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego:

(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie fotograficznym „Powiat Inowrocławski w obiektywie".

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminu konkursu fotograficznego
i akceptuję jego warunki.

(miejscowość i data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



Załącznik nr 3
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
,,Powiat Inowrocławski w obiektywie"

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:
1. Organizator informuje, iż zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 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. Urz. UE L 119 z 2016 r.) dalej zwanego RODO, oraz na podstawie ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Mątewskiej 1 7 (zwany dalej
,,Administratorem").

2. Uczestnik Konkursu / opiekun prawny Uczestnika przystępując do Konkursu wyraża
zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię
i nazwisko, adres i wiek autora zdjęcia/zdjęć.

3. Uczestnik Konkursu / opiekun prawny Uczestnika przyjmuje do wiadomości, że
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa
w Konkursie niezbędne.

4. Uczestnik Konkursu/ opiekun prawny Uczestnika przystępując do Konkursu, wyraża
zgodę na publikację swoich danych osobowych lub w przypadku osoby niepełnoletniej
danych osobowych swojego dziecka. Wyniki Konkursu i prezentacja prac odbędzie się
na stronie www.inowroclaw.powiat.pl i facebooku Powiatu Inowrocławskiego. Ponadto
zdjęcia laureatów, Uczestnika nagrody specjalnej i wyróżnionych będą prezentowane
w publikacjach wydanych przez Organizatora, w tym w kalendarzu powiatowym na rok
2022 oraz w innych wydawnictwach i wydarzeniach promocyjnych Powiatu
Inowrocławskiego.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych. Cofnięcie zgody Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek nagrody. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych
Organizatora Konkursu. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych wysyłając na adres e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl wiadomość
o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy
podać nazwę Konkursu, imię i nazwisko Uczestnika.

6. Organizator Konkursu powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe
wyznaczonego IOD: adres e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl; adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych, ul. Poznańska 133 A, 88 - 100 Inowrocław, telefon: 52 357
00 16.

(miejscowość i data) (czytelny podpis Uczestnika)



Załącznik nr 4
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
,,Powiat Inowrocławski w obiektywie"

KARTA ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA/ZDJĘĆ

w konkursie fotograficznym „Powiat Inowrocławski w obiektywie"

Imię i nazwisko autora zdjęć:

Tytuł zdjęcia: Miejsce i data wykonania:

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5


