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Regulamin konkursu fotograficznego – „Zima w obiektywie” 

 

1. Organizator i przedmiot konkursu 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Zima 

w obiektywie”.  

Fotografie powinny ukazywać zimę w Gminie Ustrzyki Dolne. Można na nich uchwycić nie tylko 

krajobraz, przyrodę czy plener, ale również detal - przedmiot, człowieka ukazując go na tle 

zimowej scenerii GUD. 

 

2. Cel konkursu  

Celem konkursu jest promowanie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne poprzez atrakcyjne i kreatywne 

przedstawienie na fotografiach jej okolicy w zimowym klimacie. 

 

3. Uczestnicy konkursu  

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.  

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych - amatorów i profesjonalistów. Prace mogą być 

realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.  

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 fotografię. 

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji 

Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, 

wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca 

w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.  

Komisję Konkursową powołuje i odwołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych.  

 

4. Warunki uczestnictwa w konkursie  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w określonym terminie pracy  konkursowej, 

zgodnej z wymaganiami określonymi w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.  

 

5. Wymagania, jakie powinna spełniać fotografia  

Za pracę konkursową uznaje się fotografię, przedstawiającą zimę w Gminie Ustrzyki Dolne. 

Fotografie konkursowe muszą mieć rozmiar minimum: 1920x1080 px, min. 1 MB max 5 MB, 300 

dpi oraz być zapisane w formacie .jpg. 

Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane tylko na terenie Gminy Ustrzyki Dolne – należy więc na 

fotografiach ukazać charakterystyczne dla Gminy Ustrzyki Dolne otoczenie. 

Praca konkursowa powinna zostać nadesłana drogą elektroniczną pod adres: 

promocja.urzad@ustrzyki-dolne.pl W treści maila należy wpisać autora zdjęcia – imię i nazwisko, 

adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu. 

mailto:promocja.urzad@ustrzyki-dolne.pl
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E-mail powinien być zatytułowany: Konkurs fotograficzny – zima w obiektywie. 

 

6. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych  

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2023 r. Konkurs rozpoczyna się 

z dniem 29 grudnia 2022 r.  

Prace należy przesłać na adres e-mail: promocja.urzad@ustrzyki-dolne.pl  

 

7. Kryteria oceny prac konkursowych  

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunku opisanego 

w punkcie 1., ponadto: pomysł, oryginalność, kreatywność. 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:  

1. Michał Wnuk – Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych, fotograf przyrody. 

2. Andrzej Górski – Specjalista ds. fotografii, Ustrzycki Dom Kultury, wieloletni fotograf. 

3. Magdalena Kuzar – Inspektor ds. Promocji i PR w Urzędzie Miejskim, fotograf. 

4. Radosław Plamowski – Fotograf, niekwestionowany mistrz fotografii bieszczadzkich 

krajobrazów. 

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji zostaną 

zaprezentowane zakodowane prace.  

 

8. Nagroda  

Nagrodami w konkursie są akcesoria fotograficzne. Organizator zastrzega sobie prawo do 

wyboru nagród w zależności od liczby uczestników konkursu oraz decyzji komisji konkursowej. 

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu  

Ogłoszenie wyników nastąpi w 30 dni od dnia zakończenia konkursu. Wyniki konkursu zostaną 

podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora - www.ustrzyki-dolne.pl 

oraz w social mediach gminy oznaczonych jako @gminaustrzykidolne. 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu w wiadomości mailowej. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy obowiązującego prawa.  

  

http://www.ustrzyki-dolne.pl/
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10. Prawa autorskie  

Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, 

że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami, 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba/podmiot zgłaszający pracę 

zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze 

skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od 

wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.  

Wszystkie nadesłane fotografie stają się własnością Gminy Ustrzyki Dolne. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zamieszczenia wszystkich zgłoszonych prac na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - www.ustrzyki-dolne.pl oraz na profilach 

mediów społecznościowych.  

 

11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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, że:  
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych  

z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ul. Mikołaja Kopernika 1,  kod pocztowy:  

38-700, tel. 13 460 8000, 13 460 8001, fax. 13 460 8016. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a, c, e RODO i w celu przeprowadzenia, oceniania, wyłonienia oraz ogłoszenia zwycięzców,  

Konkursu fotograficznego – „Zima w obiektywie”. 

 

W Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawie ochrony swoich danych 

osobowych. 

 

Sposoby kontaktu: 

1. adres email: iodo@ustrzyki-dolne.pl 

2. adres korespondencyjny Urząd Miejski w Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 

Ustrzyki Dolne, 

3. formularz kontaktowy dostępny na stronie www.ustrzyki-dolne.pl 

4. tel./fax: 13 460 8000 fax. 13 460 8016 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy  

z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz  Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt.  

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania.  

http://www.ustrzyki-dolne.pl/
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
http://www.ustrzyki-dolne.pl/
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Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.  

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Brak podania danych 

osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji zadań wynikających  

z przepisów prawa. 

 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.  

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

12. Postanowienia końcowe  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub 

nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje 

Komisja Konkursowa. Niniejszy Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku 

na stronie internetowej Organizatora.  

Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację ich prac w celach promocyjnych. 

Organizator zastrzega, że publikowane do tego celu prace będą opatrzone informacją o autorze.  

Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego do spraw promocji 

Gminy Ustrzyki Dolne pod adresem mailowym: promocja.urzad@ustrzyki-donle.pl 

 

mailto:promocja.urzad@ustrzyki-donle.pl

