
 REGULAMIN 
Konkursu Fotograficznego 

KOŃ W OBIEKTYWIE 
 

 
1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny „Święta Konia 2022”, które odbędzie 

się 18 czerwca 2022 r. w „Stajni Dąbrowscy”, Smogorzewo 40 
2. Celem konkursu jest promowanie szczególnego znaczenia koni w naszej kulturze i historii, 

popularyzacja jeździectwa, jako aktywnego sposobu wypoczynku, rekreacji i sportu oraz 
upowszechnianie fotografii, jako formy twórczej prezentacji otaczającego świata. 

3. Tematem prac fotograficznych jest koń, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w życiu 
człowieka i obecności w polskim krajobrazie. 

4. W Konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy amatorsko zajmują się fotografią. 
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać 2 prace, których jest autorem i posiada do nich prawa 

autorskie. 
6. W Konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały 

udziału w żadnym innym konkursie. 
7. Prace w postaci elektronicznej, o rozmiarach minimalnych 2409×3012 pikseli i wielkości nie 

przekraczającej 10 MB należy nadsyłać na adres mailowy: 

konkurs_konie@int.pl 
w formie załączników do wiadomości, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r. włącznie.  

       W temacie wiadomości prosimy koniecznie wpisać: Koń w obiektywie  
W wiadomości nadesłanej na w/w adres mailowy należy zawrzeć takie informacje jak: tytuł 
pracy, imię i nazwisko autora, wiek, nr telefonu kontaktowego, miejscowość zamieszkania. 

• Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do wiadomości podpisane przez rodzica lub 
opiekuna prawnego „Zgody i poświadczenia” - Załącznik nr 1 w formie skanu lub 
fotografii.  

• Osoby pełnoletnie dostarczają w ten sam sposób Załącznik nr 2. 
8. Dopuszcza się modyfikacje cyfrowe jedynie w zakresie: kadrowania, poprawy kontrastu, poprawy 

koloru. Do konkursu nie będą dopuszczone prace w formie fotomontażu lub modyfikowane w 
sposób inny niż wspomniany powyżej. 

9. Nadesłane Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora, która w swojej 
ocenie kierować się będzie takimi kryteriami jak: pomysł, kompozycja pracy, oryginalność, walory 
artystyczne. 

10. Komisja oceniająca ma prawo (na podstawie dokonanej oceny prac) nieprzyznania określonych 
miejsc, jak i przyznania miejsc ex aequo. 

11. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
12. Autorzy nadsyłając swoje prace wyrażają zgodę, by przesłane prace mogły być wykorzystane 

przez Organizatora w sposób jednorazowy lub cykliczny, jako materiały reklamowe i 
wystawiennicze z oznaczeniem autora. Przy odpowiedniej ilości nadesłanych prac Organizatorzy 
przewidują przygotowanie wystawy. 

13. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 18 czerwca 2022 r. w Stadninie 
Dąbrowscy, Smogorzewo 40, podczas Święta Konia. 

14. Nagrodzone i wyróżnione prace będą również opublikowane na stronie internetowej i mediach 
społecznościowych Centrum Kultury i Biblioteki w Piaskach. 

15. Za zajęcie miejsc I – III przewidziano vouchery upominkowe o wartości odpowiednio 300 zł, 200 
zł i 100zł. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów 
zawartych w niniejszym Regulaminie. 

17. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie. 
18. Nadesłanie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  
19.  
Prosimy o zapoznanie się z treścią „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych 

oraz wypełnienie zgód i poświadczeń, które zamieszczamy poniżej. 



 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
przez Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach 

 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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), zwanego dalej RODO, informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka                              
w Piaskach z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski, reprezentowane 
przez Dyrektora Centrum, tel. 65 571 90 71. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie 
pn. „Koń w obiektywie”, a podstawą prawną ich przetwarzania będzie wyrażona 
przez Panią/Pana zgoda - (art. 6 ust.1 lit. a RODO). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające                              
w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje państwu prawo: 
  - dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzana; 
   - wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

6.   Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie 
wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.  

 7. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą 
przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz przez 
okresy rozliczeniowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
 
 

ZGODY i POŚWIADCZENIA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO W RAMACH 
UDZIAŁU DZIECKA 

w Konkursie Fotograficznym 
„KOŃ W OBIEKTYWIE” 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego 

 
…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Fotograficznym „KOŃ W OBIEKTYWIE”, zorganizowanym przez Komitet 
Organizacyjny „Święta Konia 2022”. 
     Zapoznałem / zapoznałam się z „Regulaminem Konkursu” i poświadczam, że zgłoszone 
na konkurs prace są autorstwa mojego dziecka / podopiecznego, i posiada ono do nich 
prawa autorskie. 
Ustanawiam jednocześnie prawo dla Organizatorów konkursu do bezpłatnego wykorzystania 
nadesłanych prac w celach promocyjnych i wystawienniczych. 
Ponadto wyrażam / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne użycie i wykorzystanie wizerunku 
mojego dziecka na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych (dokumentacji filmowej), 
wykonanych w związku z realizacją Konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 
nieograniczona ilościowo, czasowo, terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy 
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w 
materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
 
*) właściwe zakreślić 

.......................................                                    ............................................................  
(Miejscowość́ i data)                                                          (Podpis rodzica/ opiekuna prawnego)  

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach danych 
osobowych mojego dziecka w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości, nr telefonu 
w ramach organizowanego konkursu pn.  „Koń w obiektywie”.   
  Zostałam/em pouczony o prawie wycofania mojej zgody w dowolnym momencie 
przetwarzania danych osobowych. 
 
 

…………………………………………. 
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 

UWAGA: Niniejszy załącznik prosimy dołączyć w formie elektronicznej (skan lub fotografia) do 
wiadomości z przesyłanym pracami fotograficznymi. 
 
 

 
 



 
 
Załącznik nr 2 
 
 
 
 

ZGODY i POŚWIADCZENIA OSOBY PEŁNOLETNIEJ, 
biorącej udział w Konkursie Fotograficznym 

„KOŃ W OBIEKTYWIE” 
 

Zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu „Koń w obiektywie” i oświadczam, że 
zgłoszone na konkurs prace są mojego autorstwa i posiadam do nich prawa autorskie. 
Ustanawiam jednocześnie prawo dla Organizatorów konkursu do bezpłatnego wykorzystania 

nadesłanych prac w celach promocyjnych i wystawienniczych. 
Ponadto wyrażam / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne użycie i wykorzystanie mojego 

wizerunku na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych (dokumentacji filmowej), 
wykonanych w związku z realizacją Konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 

nieograniczona ilościowo, czasowo, terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszystkie formy 
publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie oraz zamieszczanie w 

materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
 

*) właściwe zakreślić 
 

.......................................                                    ............................................................  
        (Miejscowość́ i data)                                                                             (Podpis uczestnika konkursu)  

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Biblioteka w Piaskach moich 
danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości, nr telefonu w 
ramach organizowanego konkursu pn.  „Koń w obiektywie”. 
  Zostałam/em pouczony o prawie wycofania mojej zgody w dowolnym momencie 
przetwarzania danych osobowych. 
 
 
                                                                               ……………………………………………. 

(Podpis uczestnika konkursu) 
 
 
 

 
UWAGA: Niniejszy załącznik prosimy dołączyć w formie elektronicznej (skan lub fotografia) do 
wiadomości z przesyłanym pracami fotograficznymi. 

 


