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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z Grupą 
nieformalną zaprasza wszystkich miłośników fotografii i przyrody do udziału w Konkursie 
Fotograficznym pt. „Selfie z naturą”, realizowanego w ramach projektu pt. „Rodzinny Piknik 
Ekologiczny JesteśMY EKO”. 

Tematyka konkursu dotyczy przyrody i krajobrazu gminy Bobolice. Zdjęcia mogą 
przedstawiać: faunę, florę, przyrodę nieożywioną oraz krajobraz giny. Fotografie powinny być 
wykonane w okresie wakacyjnym (od 15 lipca do 12 sierpnia 2021 r.) oraz nawiązywać do hasła 
konkursowego. 

Selfie – rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego  
w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie 
przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze. 
W przypadku naszego Konkursu dotyczy też uchwyconego na zdjęciu cienia wkomponowanego 
w naturę. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
pt. „Selfie z naturą” 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Selfie z naturą” jest Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach wraz z Grupą nieformalną.  

2. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu pt. „Rodzinny Piknik Ekologiczny 

JesteśMY EKO” finansowanego ze środków budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego – Program Społecznik.  

3. Cele Konkursu:  

a) promowanie walorów przyrodniczych gminy Bobolice,  

b) rozbudzanie wśród uczestników zainteresowania przyrodą własnego regionu,  

c) rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony, 

e) propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie przyrodniczych gminy Bobolice. 

5. Zgłoszone prace zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach.  

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Czas trwania konkursu: od 16 lipca do 12 sierpnia 2021 r. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia w formie cyfrowej, w formacie jpg, 

tiff lub png. 

4. Prace należy przesłać na adres: swis.bobolice@wp.pl z dopiskiem „Konkurs Selfie  

z naturą”. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz 
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kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: 

Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. 

5. Do zgłoszonych prac należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy  

w formie elektronicznej (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).  

6. Konkurs fotograficzny polega na umieszczeniu swojego zdjęcia selfie na tle przyrody. 

7. Organizator wyraża zgodę na publikowanie zdjęć w kostiumach, maskach, ciemnych 

okularach itp. 

8. Organizator wyraża zgodę na publikowanie zwykłych zdjęć, niekoniecznie będących 

zdjęciami selfie.  

9. Dopuszcza się korekcję fotografii polegającą na polepszeniu jakości zdjęcia,  

tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, a także konwersję zdjęć kolorowych do 

czarno-białych lub sepii.  

10.  W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, zarówno amator, jak i zawodowiec 

zamieszkujący teren Gminy Bobolice.  

11. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

A- do 16 lat 

B – powyżej 16 lat 

12. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że: 

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, 

b) nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr 

prawnie chronionych. 

13. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku 

tej osoby. 

 

III. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora. 

2. Oceniane będą przede wszystkim wartości takie jak: estetyka, wyczucie artystyczne, 

pomysłowość, oryginalność fotografii, zgodność z tematyką konkursu. 

3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

4. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna i wyróżnienie.  

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody 

w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

6. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Stowarzyszenia 

Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach.  

8. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia  konkursu 

za pośrednictwem poczty email. 
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IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystywanie danych osobowych. 

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych 

wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz 

Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób 

trzecich przez uczestników konkursu. 

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 

5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora 

w celu wykonania ich obowiązków związanych z konkursem oraz dla celów 

marketingowych związanych z promocją konkursu. Dane będą chronione zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 

2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 

telekomunikacyjne. 

8. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i 

świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy 

prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. 

9. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, 

uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 
Imię i Nazwisko oraz wiek w przypadku niepełnoletniego uczestnika 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ADRES  - TELEFON, E-MAIL 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Imię i nazwisko opiekuna: _____________________________________________________ 
 
Informuję, że do karty zgłoszenia dołączam wymagane zdjęcie: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(ilość, tytuł, opis- tematyka fotografii, miejsce wykonania. itp.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
………………………………………………………….. 
Podpis osoby zgłaszającej lub opiekuna prawnego 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 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 (RODO), informujemy Państwa, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, ul. Jedności 

Narodowej 13, 76-020 Bobolice, swis.bobolice@wp.pl.  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Selfie z naturą”. 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – imię i nazwisko 
uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres, numer telefonu, e-mail, dane wizerunkowe. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.  
W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany  
z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

5. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,  

a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi  
w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu 
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału  

w konkursie. 
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach mojego 
wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w związku z konkursem pod nazwą „Selfie z naturą” zarejestrowanych 
podczas realizacji konkursu w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji i nie będzie naruszał mojej 
godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 
prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 
powyższej zgody. 

 

……...................................................................................... 

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

 

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Społecznych w Bobolicach. Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne 
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również 
wycofania powyższej zgody 

 

……...................................................................................... 

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

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonego zdjęcia / autorem zgłoszonego zdjęcia jest mój 
podopieczny/dziecko, a sportretowane osoby wyraziły zgodę na ich publikację. 
Oświadczam, że wszystkie dane w karcie zgłoszenia są prawdziwe. 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Selfie z naturą” i akceptuję go  
w całości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikacje w materiałach informacyjno-promocyjnych  
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach oraz publiczne prezentowanie nadesłanych prac. 
Oświadczam, że przenoszę na Jeleniogórskie Centrum Kultury, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie 
prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami  
w sytuacji, gdy zostaną one nagrodzone w konkursie, na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 
b) rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych  
w Bobolicach 
c) publiczne wystawianie, 
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym. 

 

 

 

……...................................................................................... 

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

 


