
 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

I. Cel 
 
 

1. Promocja Gminy Świeszyno poprzez ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych i 
kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zabytków, architektury, krajobrazu oraz 
wydarzeń kulturalnych i społecznych odbywających się na terenie Gminy,  

2. Wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i 
archiwizowanie, 

3. Promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora. 
4. Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki, 
5. Zachęta do kreatywnego spojrzenia na najbliższe otoczenie. 
  

II.  Przedmiot 
 

1. Wyłonienie najciekawszych pod względem formy, tematu i treści fotografii, 
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Świeszyno, 
3. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Świeszyno, 
4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem 
 rozpoczęcia konkursu i ogłoszenia na stronie internetowej www.swieszyno.pl i obowiązuje 

do czasu jego zakończenia, 
5. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z kartą zgłoszeniową, oświadczeniem 

oraz klauzulą informacyjną, o których mowa poniżej jest równoznaczne z poddaniem się 
uczestnika procedurze regulaminowej konkursu, 

6. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy 
Świeszyno niezależnie od wieku, zarówno amatorów jak i profesjonalnych fotografów, 

7. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Urzędu Gminy Świeszyno, jednostek 
organizacyjnych oraz członkowie komisji konkursowej, 

8. Dopuszcza się uczestnictwo osób małoletnich, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej 
zgody od swych opiekunów prawnych w załączonym oświadczeniu, 

9. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2020 roku. (decyduje data złożenia). 
 

III. Warunki dotyczące zgłaszanych na konkurs prac 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, 
2. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny przedstawiać miejsca lub obiekty 

charakterystyczne dla Gminy Świeszyno, pozwalające na jednoznaczne zweryfikowanie 
miejsca ich wykonania, 

3. W tej edycji konkursu zwróćmy uwagę na piękno naszej lokalnej przyrody, tereny 
atrakcyjne turystycznie, ciekawe miejsca oraz zabytki w naszej małej ojczyźnie.  Utrwalmy 
w kadrze bogactwo naszych lokalnych krajobrazów i architektury naszej Gminy, 



4. Uczestnik konkursu ma za zadanie pokazać to, co widzi na co dzień, ale w inny niezwykły 
sposób, z innej perspektywy, „pod innym kątem”. Uczestnik ma pokazać na zdjęciu 
pozytywne emocje i związane z najbliższą okolicą – ciekawe zajęcia mieszkańców ( np. 
hobby), interesujące miejsca – zabytki, pomniki, parki; tradycje charakterystyczne dla 
regionu. Fotografie mogą przedstawiać aspekty życia codziennego Gminy Świeszyno 
ukazujące mieszkańców w naturalnych sytuacjach życiowych(z pominięciem fotografii 
pozowanej), mogą to być też fotografie dokumentujące ciekawe wydarzenia społeczne, 
kulturalne, sportowe, 

5. Najważniejszymi kryteriami oceny zgłoszonych prac będą: charakter pracy odpowiadający 
celom promocyjnym gminy, poprawność techniczna, nowatorskie ujęcie, 

6. Technika wykonania zdjęć jest dowolna.  Fotografie mogą być zarówno w poziomie,  jak i 
w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w 
formacie A4 tj. 210x297 mm i dodatkowo zapisane na płycie CD. Zdjęcia powinny być 
zapisane w formacie jpg w rozdzielczości minimum 2000 x 2800 pikseli. Nośnik (płyta 
CD/DVD) na którym będą zapisane zdjęcia należy również podpisać (imię i nazwisko, 
adres zamieszkania, telefon) i wraz z załącznikami umieścić w zaklejonej kopercie, 

7. Koperty ze zdjęciami, z nośnikiem CD oraz z podpisanymi oświadczeniami oraz kartą 
zgłoszeniową i klauzulą informacyjną należy przesłać lub dostarczać: Referat ds. 
Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych, Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno (Budynek 
MCK e-Eureka) z dopiskiem: „Gmina Świeszyno w obiektywie - konkurs fotograficzny”, 

8. Zdjęcia bez karty zgłoszenia i oświadczeń oraz klauzury informacyjnej nie będą brały 
udziału w konkursie, 

9. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie: 
 
tytuł konkursu, opis i lokalizacja zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon autora zdjęć 
oraz dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na ekspozycje zdjęć i na 
zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Świeszyno (oświadczenia załącznik nr 1 
oraz załącznik nr 2 Klauzula informacyjna). 
 
10. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane, 
11. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 

dyskwalifikowane, 
12. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminy 

Świeszyno. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora, 
13. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 
        przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 
postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 
danych oraz ich poprawiania. 

 
IV. NAGRODY 

1. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołane przez 
Organizatora, 

2. Przewidywane nagrody i wyróżnienia – przyznane zgodnie z protokołem oceny zdjęć, 
3. Decyzja Komisji Konkursowej co do liczby i wartości przyznanych nagród i wyróżnień jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, 
4. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zwycięzcy oraz wyróżnieni wyrażają zgodę na 

opublikowanie swoich danych osobowych na stronie zawierającej listę zwycięzców oraz w 
prasie, 

5. Nagrodzeni zostaną Autorzy najlepszych prac, w uznaniu Komisji Konkursowej.  
 
 

V.  PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne 

wykorzystywanie do promocji Gminy Świeszyno. Organizator zastrzega sobie prawo do 



publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach 
internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora  

     (imię i nazwisko), 
2. Zdjęcia te będą elementem promującym Gminę i będą wykorzystywane przez nią do 

celów promocyjnych. Także i w tym przypadku fotografie będą opisane nazwiskami 
autorów. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do 

nieodpłatnego wykorzystania fotografii w następujących formach: druku w dowolnej liczbie 
publikacji i w dowolnym nakładzie, publikacji ich na oficjalnej witrynie internetowej oraz w 
innych formach utrwaleń, a także innych działań promocyjnych Gminy Świeszyno. Z 
chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje 
autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na polach ekspozycji wskazanych w 
zdaniu poprzednim, 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem Uczestnika, że zdjęcia zgłoszone 
do Konkursu są jego autorstwa, a nadesłane fotografie nie zostały zgłoszone do innych 
konkursów i publikacji, 

3. Konkurs trwa do 31 sierpnia 2020 roku. (decyduje data złożenia). 
4.  Autor zdjęcia jest zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku 

ewentualnych osób widniejących na zdjęciu. Zgoda taka winna obejmować oświadczenie, 
iż osoby te wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w celach 
promocji Gminy Świeszyno, przy czym Gmina Świeszyno nie będzie publikowała danych 
tych osób, a jedynie dane autora fotografii. Udział w Konkursie jest równoznaczny z 
wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych 
osobowych na potrzeby Konkursu. Uczestnicy potwierdzają swoją zgodę na powyższe w 
formie przesłania do Organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
Regulaminu, 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 


