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CKGM.421.4.2019  

REGULAMIN 

Konkursu Fotograficznego "A to Polska właśnie..." 

 

Centrum Kultury Gminy Markowa we współpracy 

z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie 

oraz Firmą Fotograficzną Fotos s.c. B. R. Łyko w Łańcucie 

ogłaszają 
 

X edycję konkursu fotograficznego organizowanego dla uczczenia rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

 

pod hasłem: „A to Polska właśnie..." 

Patronat honorowy nad konkursem objął: Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP 

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Markowa, 37-120 Markowa 1491 

1. Cele konkursu: 

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, 

- upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, 

- propagowanie postaw patriotycznych, w tym patriotyzmu lokalnego, 

- promowanie gminy Markowa. 

 

2. Adresaci konkursu. 

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Udział jest dobrowolny i 

bezpłatny. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy CKGM. 

 

3. Uczestnictwo w konkursie. 

1) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, (W przypadku, gdy autor pracy 

konkursowej ma poniżej 18 lat, kartę zgłoszeniową powinien wypełnić i podpisać rodzic bądź opiekun 

prawny) stanowiącej załącznik do Regulaminu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie jest równoznaczne z 

akceptacją zapisów niniejszego regulaminu konkursu. 

2) Karta zgłoszeniowa powinna być wypełniona w sposób czytelny i kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu 

powoduje nieuwzględnienie zgłoszenia udziału w konkursie. 

3) Karta zgłoszeniowa powinna być dostarczona/przesłana do 25.10.2019 r.: 

a) osobiście do siedziby Centrum Kultury Gminy Markowa oddział w Husowie pod adresem Husów 1, w 

godzinach pracy ośrodka kultury, 

b) osobiście do siedziby Biblioteki Publicznej w Markowej filia w Husowie pod adresem Husów 1, w 

godzinach pracy biblioteki, 

c) elektronicznie na adres e-mail: konkurs@husow.pl (skan podpisanej karty zgłoszeniowej i zgody) 

 

4. Tematyka prac: 

Zgodnie z głównym hasłem konkursu tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się 

w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych: 

 

Kat A „Skarby mało znane” ( miejsca, zabytki, obrzędy, zjawiska, gatunki roślin i zwierząt) 

Kat B „Urocza gmina - Markowa” 
Kat C „Okiem dziecka”- prace autorów do lat 15 
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5. Prace konkursowe. 

 

Do konkursu zgłoszone mogą być jedynie prace wykonane samodzielnie. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 

do trzech prac łącznie. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które 

traktowane będą jako jedna praca. 

Prace należy zgłaszać w formie elektronicznej (pliki JPG o minimalnej rozdzielczości 1200×800 pikseli). Zdjęcia 

wraz z opisem należy przesłać do dnia 25.10.2019 r. do godziny 24:00 na adres e-mail: konkurs@husow.pl 

Opis zdjęcia powinien zawierać: 

1) Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, 

2) Wiek autora, 

3) Tytuł pracy, 

4) Miejsce i czas wykonania fotografii, 

Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych oznaczeń umożliwiających rozpoznanie autora. 

Autor powinien posiadać niezbędne zgody osób, których wizerunki zostały utrwalone na fotografiach zgłoszonych do 

konkursu. 

 

6. Prawa autorskie 

 
 

1. Uczestnik Konkursu z chwilą przystąpienia do konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora majątkowe 

prawa autorskie do przesłanych fotografii, do nieograniczonego czasowo i terytorialnie ich wykorzystania na 

następujących polach eksploatacji: publikacja fotografii na stornie internetowej Organizatora i profilu Facebook 

Organizatora oraz innych środkach masowego przekazu pozwalających na przekaz obrazu, powielanie fotografii w 

materiałach promocyjnych Organizatora, publikacja fotografii w materiałach prasowych dotyczących Organizatora, na 

cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu, a także wykorzystaniem zdjęć do planowanej 

wystawy pokonkursowej, zdjęć do katalogów wystawowych, ulotek promocyjnych, plakatów. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego opublikowania niektórych prac nadesłanych na konkurs w 

folderze promocyjnym Gminy Markowa, którego realizacja nastąpi w ramach projektu „Wydanie albumu 

fotograficznego ukazującego walory Gminy Markowa” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi 
Husów we współpracy z Centrum Kultury Gminy Markowa w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania 

„Pogórze Przemysko-Dynowskie”, na co uczestnik wyraża zgodę. 

 

3. Przekazane zdjęcia lub jakikolwiek ich element nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych 

osób trzecich, uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne zdjęć; 

 

4. Uczestnik oświadcza, że zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek 

roszczeniami lub żądaniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich, praw do wizerunku, praw 

patentowych, znaku towarowego lub podobnych praw własności. 

 
 

7. Ocena prac. 

 

Prace oceni profesjonalne jury powołane przez organizatorów 

 

8. Wyniki. 

 

Wyniki konkursu fotograficznego "A to Polska właśnie..." zostaną ogłoszone na stronie www.ckgm.pl do 5 listopada 

2019 r. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na stronie internetowej www.ckgm.pl, oraz podczas wystawy 

pokonkursowej w Ośrodku Kultury w Husowie (warunkiem przygotowania wystawy jest zgłoszenie minimum 25 prac 

łącznie przez wszystkich uczestników konkursu). 

Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się 15 listopada 2019 r. w Centrum 

Kultury Gminy Markowa oddział w Husowie 

 

9. Nagrody 

 

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 3 000 zł (o sposobie rozdziału nagród zadecyduje Jury podczas oceny 

nadesłanych prac) 
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Wybrane prace mogą zostać opublikowane w folderze promocyjnym Gminy Markowa, którego realizacja nastąpi w 

ramach projektu „Wydanie albumu fotograficznego ukazującego walory Gminy Markowa” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Dobra Strona Wsi Husów we współpracy z Centrum Kultury Gminy Markowa w ramach projektu 

grantowego Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, na co uczestnik wyraża zgodę. 

 

Nagroda jest wolna od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późń. zm.) ze względu na to, że wartość nagrody nie 

przekracza kwoty 760 zł. 

 
 

10. Pozostałe postanowienia regulaminu 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie konkursu bez straty praw nabytych przez 

uczestników. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, tj. Centrum Kultury Gminy Markowa, 37-120 

Markowa 1491 oraz w oddziale w Husowie pod adresem 37-121 Husów 1 oraz na stronie internetowej Organizatora 

pod adresem www.ckgm.pl 

 

11.Dane osobowe 

 

Nieodzownym elementem zgłoszenia się do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku . 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) - 

"Rozporządzenie", informuję, że: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest CKGM w Markowej reprezentowany przez 

Dyrektora. Kontakt ze CKGM możliwy jest pod nr tel. 17 22 65 346 lub pod adresem poczty elektronicznej 

kultura@ckgm.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@markowa.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016). 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w 

związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.). 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
5. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie lub zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 

6. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych. 

8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia 2016/679. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków 

prawnych jednakże uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie. 

10. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 
 

12. Osoba do kontaktu: 

 

Iwona Nosek – Biblioteka Publiczna w Markowej filia w Husowie 17 22 69 122 

Halina Choma – Centrum Kultury Gminy Markowa oddział w Husowie – 17 22 69 294 
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