
Regulamin konkursu fotograficznego  
„Turystyczne Kadry z Powiatu Radomszczańskiego” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „ Turystyczne Kadry  

z Powiatu Radomszczańskiego”. 
2. Organizatorami  Konkursu jest Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko 

oraz Towarzystwo Fotograficzne im. Edmunda Osterloffa, ul. Narutowicza 1, 97-500 Radomsko. 
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. 
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie oraz na stronie www.radomszczanski.pl i profilu 

Powiatu Radomszczańskiego i na stronie Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa 
www.tfr-osterloff.pl 

5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22,  

97-500 Radomsko. 
7. Konkurs trwa od 19 lipca 2022r. do 2 września 2022r.  

 
§ 2 Uczestnicy 

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego. Osoby 
niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszeniowej pisemną zgodę rodziców lub prawnych 
opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2). 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą pracownicy Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz 
członkowie Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,  
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności Uczestników,  
którzy nie spełniają warunków podmiotowych i przedmiotowych uczestnictwa w Konkursie. 

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 

§ 3 Zasady konkursu 
1. Celem Konkursu jest:  

a. promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Radomszczańskiego; 
b. wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem; 
c. zaprezentowanie piękna różnych zakątków Powiatu Radomszczańskiego; 
d. upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. 

2. Zdjęcia muszą zostać wykonane na terenie Powiatu Radomszczańskiego. 
3. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia udziału poprzez przesłanie lub dostarczenie 

bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 
Radomsko, nośnika elektronicznego (pendrive karta SD) , CD lub DVD ze zdjęciami konkursowymi 
z dopiskiem „Turystyczne Kadry z Powiatu Radomszczańskiego” o następujących parametrach: 

a. zdjęcie o wymiarach dłuższego boku min. 3000 pikseli, rozdzielczość 300 dpi 
b. zdjęcie w formacie jpg. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.  
5. Technika zdjęć jest dowolna, przy czym powstałe zdjęcia w rezultacie wyraźnej ingerencji 

graficznej będą odrzucane. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu 
elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. Dopuszcza się jednak: 

a. korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 
b. konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii. 

6. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę do wykorzystania ich wizerunku. 
7. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęcia do Konkursu jest dostarczenie wypełnionej 

karty zgłoszenia (załącznik nr 1). 
8. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca: 

a. jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały 
wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie 
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również dla celów reklamowych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie 
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko 
Organizatorom Konkursu; 

b. przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu; 
c. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatorów Konkursu 

nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie. 
9. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatorów Konkursu. Organizatorzy dokonują 

wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność, 
zgodność z tematem oraz estetykę prac. 

10. Przebieg Konkursu: 

• 19.07.2022r. godz. 7:30 do 02.09.2022r. godz. 15:30 – termin nadsyłania/ dostarczania 
prac konkursowych, 

• do 30.09.2022 - obrady jury oraz publikacja wyników Konkursu na stronie internetowej 
Powiatu Radomszczańskiego www.radomszczanski.pl i w oddzielnym poście na fanpage’u 
Powiatu  Radomszczańskiego  oraz na stronie Towarzystwa Fotograficznego  
im. Edmunda Osterloffa w Radomsku www.tfr-osterloff.pl i w oddzielnym poście na 
fanpage’u Towarzystwa im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. 

11. Decyzja Organizatorów o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nieodwołalna. 
12. Organizatorzy skontaktują się z laureatami Konkursu telefonicznie lub mailowo. 
13. Prace nadesłane lub dostarczone po terminie 2 września 2022 roku nie będą brały udziału  

w Konkursie. 
 

§ 4 Nagrody 
1. Organizatorzy przewidują przyznanie atrakcyjnych nagród rzeczowych dla zwycięzców I, II, III 

miejsca. 
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na jej równowartość w gotówce ani na nagrody        

innego rodzaju. 
 

§ 5 Termin i warunki dostarczania prac konkursowych 
1. Ostateczny termin nadsyłania / dostarczania prac upływa z dniem 02.09.2022r.  
2. Praca w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Turystyczne Kadry z Powiatu Radomszczańskiego” 
należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

 

Starostwo Powiatowe w Radomsku 
ul. Leszka Czarnego 22 

97-500 Radomsko 
 

3. Dostarczone lub nadesłane prace na nośnikach elektronicznych nie podlegają zwrotowi  
i przechodzą na własność organizatorów. 

 
§ 6 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej,  
pod rygorem nieważności, listem poleconym z datą stempla pocztowego na adres 
Starostwa Powiatowego w Radomsku, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni roboczych od 
zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 19.09.2022 r. ( decyduje data stempla 
pocztowego). Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane. 

2. Organizatorzy rozpatrują reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 7 dni 
roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie 
uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizatorzy mogą 
wymagać dodatkowych oświadczeń od uczestnika Konkursu w celu uprawdopodobnienia 
podstawy reklamacji. 

3. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. 
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Organizatorów. 
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§ 7 Prawa autorskie i inne 
Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń 
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie rozpowszechniania zdjęć – ich prezentacja na Fanpage’u Powiat Radomszczański  
oraz na stronie www.radomszczanski.pl, wyświetlenie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
b) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie  
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji),  
a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych  
i marketingowych Organizatorów. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa. 
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Organizatorów. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania,  

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja  
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u w poście konkursowym. 

4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. 
5. Konkurs nie jest grą i grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy 

 z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. 
6. Kontakt w sprawie Konkursu: Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu, tel. 44 685 89 40,  

e-mail: turystyka@radomszczanski.pl 
 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych 
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 
o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach  
z tym związanych. 
2.a Administratorem danych osobowych jest Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 
Radomsko, tel. 44 683-45-09. 
2.b Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jest nim Ewelina Garwolska, kontakt 
iod@radomszczanski.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 
sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora. 
2.c Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie dobrowolnego 
zgłoszenia poprzez przysłanie i zamieszczenie nagrania na portalu FB. Wizerunek osoby uczestniczącej 
w nagraniu przetwarzany jest na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2.d Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celu jego 
promocji na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych powiatu. 
2.e Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie 
odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT 
dla Starostwa. 
2.f Okres przechowywania danych osobowych, pozyskanych w celu realizacji obowiązku ustawowego, 
uregulowany jest Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych. 
2.g W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują prawa dostępu  
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do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przenoszenia 
danych, za wyjątkiem, gdy przepisy prawa wyłączają możliwość skorzystania z przysługujących praw. 
2.h Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Dane  
nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
2.i Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 
danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
2.j Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w konkursie fotograficznym „Turystyczne Kadry z Powiatu Radomszczańskiego”.  
 

Imię i nazwisko              ................................................................................................ 

Adres zamieszkania      ................................................................................................ 

Telefon kontaktowy     ................................................................................................ 

e-mail                             ................................................................................................. 

 

OPIS FOTOGRAFII 

Informacje o zdjęciach: 

 

NR 1.   ...............................                                           ............................................... 
                     data wykonania                                                                                                nazwa pliku 

 

........................................................................................................................... 
                                                            miejsce wykonania  

 

 

NR 2.   ...............................                                           ............................................... 
              data wykonania                                                                                                nazwa pliku 

 

........................................................................................................................... 
                                                              miejsce wykonania 
 

 

NR 3.   ...............................                                           ............................................... 
               data wykonania                                                                                                nazwa pliku 

 

........................................................................................................................... 
                                                               miejsce wykonania 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, 

dostarczonych zdjęć na konkurs pn. „Turystyczne Kadry z Powiatu 

Radomszczańskiego”. Starostwie Powiatowemu w Radomsku przekazuję prawa 

autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub rozpowszechniania, przenoszę 

nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz 

Organizatorów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art.50 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania  

na stronie internetowej lub/i w mediach społecznościowych Organizatorów  

oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu na sposób  

ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.  

 

................................................ 



Miejscowość, data i czytelny podpis autora 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE  

„Turystyczne Kadry w Powiecie Radomszczańskim” 

 

 
1. Ja (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………….wyrażam

 zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego         (imię         i      nazwisko 
dziecka, wiek ) ……………………………………………………………………………………………….  
w Konkursie „Turystyczne Kadry w Powiecie Radomszczańskim”, akceptuję Regulamin 
Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 
dziecka/podopiecznego oraz publikację wizerunku przez Organizatorów dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych 
określonymi w regulaminie Konkursu. 

2. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka/podopiecznego w razie 

wygranej na stronie www.radomszczanski.pl oraz na fanpage Organizatorów 

Konkursu. 

3. Jestem świadoma(-my) przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również 

faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Zgodę mogę odwołać poprzez wysłanie maila na adres iod@radomszczanski.pl  

lub za pośrednictwem potwierdzonego profilu e-PUAP z informacją o jej odwołaniu,  

w treści maila wskażę swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpiszę „Turystyczne 

Kadry z Powiatu Radomszczańskiego”  lub listownie na adres Urzędu. 

5.  Jestem świadomy, że wycofanie zgody przed ogłoszeniem wyników konkursu  

lub    wysłaniem nagród uniemożliwi przyznanie ewentualnej nagrody. 

 
 
 
adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………   ……………………………………………………. 

     miejsce, data                                             podpis opiekuna prawnego 

  

mailto:iodo@mrips.gov.pl

