
REGULAMIN  
 GMINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 „PATRZ!” 
 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 
 
1 Organizatorem konkursu jest Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 
            72-100  Goleniów, Kontakt: sekretariat@gdk.goleniow.pl tel. 91 418 26 88 
 
Patronat medialny: Portal Goleniów Nasze Miasto 

                                   Dziennik Goleniowski 
 

 
 

CELE KONKURSU: 
 
 

a) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców Gminy Goleniów, 
b) prezentacja i promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej, 
c) zdiagnozowanie środowiska i odkrycie pasjonatów fotografii w Gminie Goleniów. 
 
 

WARUNKI UDZIAŁU: 
 

2 Konkurs jest skierowany do wszystkich pełnoletnich pasjonatów fotografii, zarówno 
profesjonalistów jak i amatorów – mieszkańców Gminy Goleniów. 

3 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie 
Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 

 
Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii na jeden z poniższych tematów: 
 
1. Zatrzymaj się! – pejzaż, architektura, itp.   
Nie trzeba być na końcu świata, aby zachwycać się jego pięknem. Są kadry, które oprócz miejsca na     
karcie pamięci zajmują je na długo w naszych głowach. Obrazy, które zatrzymują nas na chwilę w 
„tu i teraz” nie pozwalając przejść obojętnie. Podziel się nimi z nami. Pokaż co sprawiło, że się 
zatrzymałaś/eś. 

2. Patrz! - fotografia reportażowa, osobliwości, ciekawe miejsca itp. 

Najpierw jest ten okrzyk, a potem sięgnięcie po aparat. Znacie to z pewnością. Pokażcie nam zatem 
miejsca i sytuacje, które Waszym zdaniem są warte zauważenia. Wyjątkowe, niezwykłe ciekawe, 
inspirujące. 



3. Uśmiechnij się! - czyli po prostu pozytywnie ;-) 

I nie chodzi wcale o to, aby osoby na zdjęciu zgodnie mówiły cheeeese… Urok wakacji polega 
między innymi na mniej poważnym traktowaniu rzeczywistości dając miejsce spontaniczności, 
otwartości na przygodę i poszukiwanie radości. Jeśli robiąc zdjęcie byłeś uśmiechnięty, albo 
przeglądając fotki zaśmiałeś się w głos- o to chodzi. 

 
4 Nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej w  Goleniowskim Domu Kultury, w mediach społecznościowych GDK, na portalu 
www.goleniow.naszemiasto.pl oraz w prasie – Dziennik Goleniowski. 
 

5 Każdy uczestnik w trzech kategoriach może nadesłać maksymalnie 4 prac. 
 
6 Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 

2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi. 
 
7 TERMIN NADSYŁANIA PRAC DO 1 .08-- 22.08. 2021 r. 
 
8 Zdjęcia należy przesłać na e-mail: konkurs@gdk.goleniow.pl . 

W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres 
e-mail, tytuły zdjęć wraz z numeracją zgodną w karcie zgłoszenia. W załączniku maila należy 
przesłać  czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (skan, zdjęcie). Kartę zgłoszenia 
można również dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 22.08.2021 r. 

 
9 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do 

konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 
 

10 Zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach. 
 

11 Zezwala się  na retusz fotografii  pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty 
globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast) oraz na kadrowanie zdjęć. Nie zezwala  
się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania 
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. 
 

12 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo 
licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora i patronów medialnych 
konkursu, w czasopismach i portalach, w mediach związanych z konkursem przez patronat 
prasowy oraz na stronach internetowych www.gdk.goleniow.pl i na potrzeby realizacji i 
promocji konkursu, w tym wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne 
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką oraz wystawy fotograficznej 
prezentujących nagrodzone i zakwalifikowane do wystawy zdjęcia. 
 



13 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym 
regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych. 

 
 

14 Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają 
one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich). 
Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

 
 

NAGRODY 
 

1. Jury wybierze i nagrodzi dziewięć najlepszych prac konkursowych. Autorom zwycięskich prac 
zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Pula nagród w konkursie wynosi 1500 zł. 

2. Nagrodą dla Laureatów jest również zaproszenie do udziału w warsztatach fotograficznych. O 
terminie warsztatów Laureaci zostaną powiadomieni po zakończeniu konkursu.   

2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody w 
danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 
prasie, mediach i Internecie. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 
elektronicznej do dnia 26 sierpnia 2021 r. 

7. Nagrody nie odebrane do dnia  26 września 2021 r. przepadają i przechodzą na własność 
Organizatora. 

 
JURY 

1. Nadesłane prace będą kwalifikowane i oceniane przez Jury powołane przez Organizatora. 
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
3. Werdykt Jury jest ostateczny i prawnie wiążący dla wszystkich uczestników Konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia obrad Jury w formie online. 
5. Organizator dopuszcza zmianę wyników konkursu i odebranie nagród w przypadku 



naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub naruszenia praw autorskich przez laureata. 
6. Informacje o werdykcie Jury zostaną podane na stronie internetowej Organizatora: 
www.gdk.goleniow.pl oraz na stronie Facebook Goleniowskiego Domu Kultury. 
7. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy nastąpi 28 sierpnia 2021 r. w siedzibie 
Organizatora.  
 
Skład Jury: Paweł Kula, Piotr Nykowski, Janek Turkowski.  
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 
- konkurs@gdk.goleniow.pl 
- tel. 91 418 26 88 wew. 25 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

1. Administratorem danych osobowych jest Goleniowski Dom Kultury, ul. Słowackiego 1, 72-100 
Goleniów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 26 88, adresu e-mail: 
gdk@goleniow.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 608 442 652, lub za pomocą poczty 
elektronicznej: bkaniuk@proinspektor.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej zgody w celu wzięcia udziału w Gminnym 
konkursie fotograficznym „Patrz!”. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy oraz jury konkursu. Nagrodzone i 
zakwalifikowane do wystawy prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w 
Goleniowskim Domu Kultury, w mediach społecznościowych GDK, na portalu 
www.goleniownaszemiasto.pl oraz w prasie – Dziennik Goleniowski. Dopisać wszystkie miejsca 
w których publikowane będą zdjęcia. 
W związku publikacją wizerunku uczestników w serwisie należącym do organizacji z poza Unii 
Europejskiej (Facebook), administrator informuje, że organizacja ta przetwarza dane osobowe 
na zasadach określonych w jej polityce prywatności dostępnej pod adresem 
https://www.facebook.com/about/privacy. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w 
punkcie 3. 

6. Przysługuje Pani\Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, 
gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania 
danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w 
którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 


