Załącznik
do Uchwały nr 1702/2022
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 16 marca 2022 r.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”,
zwanego dalej „Konkursem” jest Powiat Łódzki Wschodni, z siedzibą: 90-113 Łódź
ul. H. Sienkiewicza 3, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs rozpocznie się 21 marca 2022 r. i będzie trwać do 31 maja 2022 r.
3. Celem Konkursu jest:
a) uchwycenie piękna przyrody, zmian w niej zachodzących oraz stworzenie mieszkańcom
powiatu możliwości rozwoju i promocji swoich uzdolnień oraz umiejętności
fotograficznych,
b) pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców powiatu w okresie wiosennym,
c) zachęcenie mieszkańców do poznawania i odkrywania ciekawych miejsc na terenie powiatu
w tym

zabytków, szlaków turystycznych,

rezerwatów przyrody

znajdujących

się na terenie powiatu,
d) promowanie walorów przyrodniczych Powiatu Łódzkiego Wschodniego poprzez
zachęcanie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania urokliwych zakątków
powiatu,
e) wszechstronna prezentacja powiatu w formie artystycznej dokumentacji, gromadzenie
jej i archiwizowanie,
f) spędzanie czasu na świeżym powietrzu z aktywnościami sportowo-rekreacyjnymi,
g) promocja Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Tematem Konkursu jest:
a) wykonanie interesującej fotografii z terenu powiatu odzwierciadlającej piękno przyrody –
krajobraz w porze wiosennej,
b) zrobiona fotografia może przedstawiać uczestnika Konkursu (wykonana jako „selfie”
czy za pomocą innych technik autoportretowych) podczas aktywności na świeżym powietrzu
lub fotografowany przez niego obiekt, krajobraz, charakterystyczne ciekawe miejsce lub
zjawisko naturalne zaobserwowane w sezonie wiosennym na terenie powiatu.

6. Zasady uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenie
uczestnika do Konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu
i akceptuje jego postanowienia.
§ 2. Warunki i przebieg Konkursu
1. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu zdjęć konkursowych wraz z Kartą
zgłoszeniową na e-maila promocja@lodzkiwschodni.pl
2. Termin przesłania prac konkursowych do 31 maja 2022 r. do godz. 15:00.
3.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 17 czerwca 2022 r.

4. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia lub 1 kolaż zawierający kilka
wyraźnych fotografii połączonych w spójną całość.
5. Fotografie konkursowe powinny być zapisane w formacie JPG w jakości
(rozdzielczości) zapewniającej ich czytelność przy publikacji przez Organizatora –
maksymalny rozmiar zdjęć 10MB .
6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane.
7. W Konkursie będą rozpatrywane zdjęcia wykonane na terenie powiatu łódzkiego
wschodniego. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio
je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane.
8. Zgłoszenie do Konkursu następuje na Karcie zgłoszeniowej, która stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego.
9. Wypełnioną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszeniową – należy przesłać wraz ze
zdjęciem (zdjęciami) w formie elektronicznej na adres promocja@lodzkiwschodni.pl,
umieszczając w temacie wiadomości zapis: Konkurs fotograficzny „Wiosna w Powiecie
Łódzkim Wschodnim”.
10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii w sposób określony w art.50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu,
jak również do publikacji m.in.: na funpage i na stronie internetowej Powiatu.
11. Zdjęcie nie może zawierać treści reklamowych ani treści o charakterze komercyjnym.
Na zdjęciu nie mogą być widoczne znaki handlowe.
12. Zgłaszając zdjęcie konkursowe, uczestnik oświadcza, że jest jego autorem oraz wyłącznym
właścicielem praw autorskich lub posiada zgodę autora zdjęcia na zgłoszenie zdjęcia
do Konkursu. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że zarówno on oraz inne osoby, których

wizerunek został utrwalony na zdjęciu konkursowym, wyraziły zgodę na publikowanie
ich wizerunków w ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób trzecich w tym zakresie będą
kierowane przez Organizatora bezpośrednio do uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem
zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym
zakresie. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zaspokojenia ewentualnych roszczeń
osób trzecich i wstąpienia z nimi w ewentualny spór przed sądem. Organizator zastrzega sobie
prawo do dyskwalifikacji zdjęcia konkursowego w przypadku wątpliwości dotyczących praw
autorskich.
13. Zdjęcia wraz z kartami zgłoszeniowymi przysłane po wyznaczonym terminie nie będą
uwzględniane przy wyłanianiu zwycięzców.
14. Prace nie spełniające warunków Regulaminu nie będą oceniane.
§ 3. Nagrody
1. Jury konkursowe wyłoni trzech Laureatów Konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe
wraz z materiałami promocyjnymi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
2. Laureatami Konkursu zostaną uczestnicy, których zdjęcia w sposób najbardziej kreatywny,
pomysłowy i ciekawy, przedstawią temat Konkursu.
3. O sposobie odbioru nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości
prywatnej drogą mailową z adresu promocja@lodzkiwschodni.pl. oraz na Facebooku
za pośrednictwem profilu Organizatora www.facebook.com/PowiatLodzkiWschodni/
i publikacją wyników na stronie www.lodzkiwschodni.pl .
4. Ze względu na sytuację epidemiczną, nagrody będą przygotowane do odebrania
w Referacie Promocji Powiatu i Informacji Starostwa Powiatowego w Łodzi, 90-113
Łódź ul. H. Sienkiewicza 3. Odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przez
Organizatora.
§ 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni z siedzibą
w Starostwie Powiatowym w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@lodzkiwschodni.pl.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (z podaniem
gminy), dane kontaktowe: nr telefony, e-mail, wizerunek (przy „selfie”) będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia, rozliczenia i promocji Konkursu.

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 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, tj. na podstawie zgody
uczestników Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzana przez okres niezbędny
do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uczestnikowi
Konkursu przysługuje:

a) prawo dostępu do treści danych,
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .
7. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania.

9. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
§ 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), przesłane
zdjęcia wraz z Kartą zgłoszeniową, oznaczają wyrażenie zgody przez uczestnika Konkursu,

na przetwarzanie jego danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres zamieszkania
(z podaniem gminy), dane kontaktowe: nr telefony, e-mail, wizerunek przez Organizatora w celu
przeprowadzenia Konkursu.
§ 6. Postanowienia końcowe

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Łodzi
bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu.

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.lodzkiwschodni.pl oraz profilu
Organizatora www.facebook.com/PowiatLodzkiWschodni/

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności
podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty
elektronicznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie
naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie
obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach Powiatu.

Załącznik nr 1 do Konkursu Fotograficznego

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………
2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………...
3. Telefon, email: ……………………………………………………………………
4. ..………………………………… ……………………….….. …………………….
miejsce wykonania zdjęcia nr 1

data wykonania

………………………………… ……………………….….. …………………….
miejsce wykonania zdjęcia nr 2

data wykonania

………………………………… ……………………….….. …………………….
miejsce wykonania zdjęcia nr 3

data wykonania

5. Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcie jest mojego autorstwa i nie narusza
praw osób trzecich;
Wyrażam zgodę na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia na w sposób następujący::
a) przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez Organizatora informacji o Konkursie
i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem filmu,
b) wykorzystanie i publikacja w zapowiedziach dotyczących Konkursu i w jego wynikach, we wszelkich
mediach oraz dla celów promocyjnych na stronie internetowej Organizatora i w mediach
społecznościowych, na których Organizator ma konto,
c) utrwalanie, obróbka, powielanie i archiwizacja w celach promocyjnych i dokumentacyjnych
Organizatora, a także nieodpłatne i bezterminowe zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora
opracowania przesłanego zdjęcia, obejmujące również prawo korzystania i rozpowszechniania takiego
opracowania.

6. Oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem lub osób trzecich nie naruszają
żadnych dóbr osobistych.
7. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Regulaminu konkursu fotograficznego
„Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim” i w pełni akceptuję jego treść.

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

Data i podpis Uczestnika /podpis prawnego opiekuna uczestnika

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r.
nr 119/1 oraz z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dobrowolnie wyrażam zgodę na:
przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym
w Konkursie fotograficznym „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”, którego
organizatorem jest Powiat Łódzki Wschodni.
nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku lub osób trzecich w celu udziału
w Konkursie fotograficznym „Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”, którego
organizatorem jest Powiat Łódzki Wschodni.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania
danych osobowych, która została zawarta w § 4 Regulaminu konkursu fotograficznego
„Wiosna w Powiecie Łódzkim Wschodnim”.

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

Data i podpis uczestnika /podpis prawnego opiekuna uczestnika

