
 

 

 

   REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
"Wolność kocham i rozumiem. #100LATNIEPODLEGŁOŚCI" 

I. PRZEPISY OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wolność kocham i rozumiem 

#100LATNIEPODLEGŁOŚCI” jest Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcz 

„BRZOST” i Grupa Nieformalna AKTYWNE RAZEM. 

2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ I WSPÓLNE 

ŚPIEWANIE”, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcz 

„BRZOST” i Grupę Nieformalną „Aktywne Razem” z dotacji Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie - Północ”. 

3. Celami przyświecającymi konkursowi są: 

- kształtowanie postaw obywatelskich; 

- zainteresowanie historią Polski, szczególnie świętowaniem 100-lecia 

Niepodległości Polski; 

- upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki; 

- propagowanie wśród mieszkańców Gminy Brzeszcze, szczególnie dzieci  

i młodzieży twórczej postawy. 

  

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC 
1. Fotografia ma przedstawiać obraz prezentujący skojarzenia związane ze 100-

leciem Niepodległości Polski i wartościami związanymi z wolnością, patriotyzmem, 
niepodległością. 

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie, jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe  
i w sepii, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. Fotografie zgłoszone do konkursu nie 
będą zwracane i pozostaną w zbiorach Stowarzyszenia „BRZOST”. 

3. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeń (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy 
dostarczać  do dnia 26 listopada na adres e-mail: brzost@brzost.brzeszcze.pl. 

4. Każda praca musi zostać złożona wraz z metryczką, zawierającą: tytuł pracy, 
miejsce (miejscowość), imię i nazwisko autora, wiek, adres dane kontaktowe  
z numerem telefonu, e-mail (załącznik nr 2 do Regulaminu). Metryczkę należy 
podpisać własnoręcznym podpisem i skan odesłać razem ze zdjęciami  
w postaci elektronicznej. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2018 roku. 
6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. 
7. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii. 
8. Mieszkańcy odwiedzający wystawę wybiorą najlepsze ich zdaniem obrazy. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne celem wzięcia 

udziału w konkursie. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na 
rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach. Klauzula informacyjna RODO 
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu). 



 

 

 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Wolność kocham i rozumiem.#100LATNIEPODLEGŁOŚCI" 
 

1. Imię i Nazwisko …………………………………………………………….………………………………… 

2. Wiek uczestnika …………………………………………………….………………………………………… 

3. Adres ……………………………………………………………………….……………….………………… 

4. Tytuł pracy ……………………………………………………….……..…………………………………….. 

5. Kontakt telefoniczny, mailowy:……………………………………………………………..………………… 

[    ] TAK [    ] NIE Akceptuję regulamin 
 

                    …………………………………………….                                         
               Podpis uczestnika 
 
[    ] TAK [    ] NIE Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą załącznik 

nr 3 do Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie 

danych osobowych przez Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”, zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

1000 z późn. zm.). 

[    ] TAK [    ] NIE Oświadczam, iż wyrażam zgodę na zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie wizerunku 

we wszelkich formach publikacji na oficjalnych stronach internetowych Stowarzyszenia 

„BRZOST”: slajdach, prezentacjach multimedialnych, gazetach, broszurach oraz innych 

materiałach promocyjnych związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym podczas 

wydarzeń organizowanych Stowarzyszenie. Dane są zbierane celem potwierdzenia 

oświadczenia woli złożonego w niniejszym dokumencie.  Każdy ma prawo wglądu w swoje 

dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne. 

 
                                                                                                  …………………………………………………………   
                                                                                                         (data i czytelny podpis uczestnika) 



 

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

 
METRYCZKA DO PRACY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Wolność kocham i rozumiem.#100LATNIEPODLEGŁOŚCI" 

 
                                                                                                                                                                                                                                       

1) Tytuł pracy ………………………………………………………………………………………………........ 

2) Miejsce/miejscowość …………………………………………………………………………..…………. 

3) Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………….  

4) Wiek (klasa)…………………...…………………………………………….………………………………… 

5) Adres uczestnika…………………………………………………………………………………………...... 

6) Nr telefonu opiekuna……………………………………...……………………………………………….. 

7) E-mail ……………………………………………………………………………………………………............ 



 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze “BRZOST” informuje, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze 
„BRZOST” w Brzeszczach z siedzibą w Brzeszczach przy ul. Kosynierów 20  
lok. 5. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób: 
– listownie: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”, ul. Kosynierów 20 lok. 5, 
32-620 Brzeszcze; 
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: brzost@brzost.brzeszcze.pl. 
 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@brzost.brzeszcze.pl. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania przez Stowarzyszenie 
Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem z tych 
danych. 
 
3. Dane osobowe są zbierane celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia – za zgodą osoby, 
której dane dotyczą. 
 
4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów o realizację zadań 
publicznych oraz projektów. 
 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 
prawa. 
 
6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie 
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego 
załatwiania spraw. 
 
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


