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  VI GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY  

             pn. „NAJCIEKAWSZE ZAKĄTKI GMINY PRZECHLEWO” 

 

§ 1 Przepisy ogólne 

1. Organizatorem VI Gminnego Konkursu Fotograficznego i fundatorem 

nagród jest Urząd Gminy Przechlewo. 

2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Referat Rozwoju 

Przestrzennego w Urzędzie Gminy Przechlewo. 

3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: 

VI Gminny Konkurs Fotograficzny pn. „Najciekawsze zakątki Gminy 

Przechlewo”, zwany dalej Konkursem. 

4. Konkurs trwa od 23 września 2022 r. do 28 października 2022 r. 

5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa 

prawa i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest 

w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem 

www.przechlewo.pl. 

6. Konkurs ma charakter otwarty i  adresowany jest do wszystkich 

mieszkańców Gminy Przechlewo i nie tylko, zarówno amatorów jak i 

profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w 

karcie zgłoszenia pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez 

uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 

§ 2 Cel Konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

a) promocja Gminy Przechlewo poprzez zachęcanie mieszkańców do 

wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków 

naszej małej ojczyzny, 

b) popularyzacja i promocja turystyki wśród mieszkańców Gminy jako 

elementu życia codziennego, sposobu na rekreację, 

c) upowszechnianie i popularyzacja fotografii,  

d) rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to 

umacnianie tożsamości i poczucia więzi z Gminą, 

e) wszechstronna prezentacja gminy w formie artystycznej dokumentacji, 

jej gromadzenie i archiwizowanie, 
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f) wybranie najpiękniejszych, emanujących siłą przekazu zdjęć 

ukazujących niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej 

gminy. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale 

wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i 

niekonwencjonalny sposób ich walory. Zatem temat konkursu można 

potraktować bardzo szeroko. Podstawowym kryterium oceny zdjęć 

będzie przede wszystkim pomysłowość. 

g) promocja gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez 

Organizatora. 

 

§ 3 Uczestnicy konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały 

pełnoletności do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać 

udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub 

przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 4 Przepisy dotyczące prac 

1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć 

wyłącznie w wersji elektronicznej.  

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg w rozdzielczości minimum 

3024 x 2016 (6,1 MPx). Technika wykonania zdjęć dowolna. Zdjęcia w 

mniejszej rozdzielczości nie będą brały udziału w konkursie, ale 

zamieszczone zostaną również w galerii pokonkursowej na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Przechlewo. 

3. Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia archiwalne. 

4. Nośnik (płyta CD) na którym będą zapisane zdjęcia powinien być 

podpisany (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon) i 

wraz z kartą zgłoszeniową powinien być umieszczony w zaklejonej 

kopercie. Koperty należy przesłać na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. 

Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo z dopiskiem „Najciekawsze 

zakątki Gminy Przechlewo” lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd 

Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo, pok. nr 3.  

5. Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.  

6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały 

uprzednio zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie 

publikowane, ani nie były w żadnym innym konkursie nagradzane.  
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7. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany 

obraz, co oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki zdjęcia, 

poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do obrazu dodatkowych 

elementów. 

8. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. 

daty) będą dyskwalifikowane. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie 

fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, 

rozdzielczości, wielkości pliku itp.  

10. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem 

Organizatorowi zgody na bezpłatne wykorzystywanie tych prac 

bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich 

znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, 

video, druki oraz internet, jak również prawo do dokonywania dowolnych 

opracowań i modyfikacji prac, oraz wykorzystanie w innych celach 

promocyjno – reklamowych. 

11. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik 

Konkursu.  

12. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia 

oświadcza, że: 

a) posiada autorskie prawa majątkowe do zdjęć zgłoszonych do konkursu 

pn.  „Najciekawsze zakątki Gminy Przechlewo” i przenosi je na 

organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub 

innego rozpowszechniania, 

b) autorskie prawa majątkowe zostają przekazane nieodpłatnie na rzecz 

Organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i  terytorialnych, na 

polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 

z późn. zm.) w tym w szczególności zakresie wykorzystywania 

technika drukarską i  cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 

internetowej  Organizatora i we wszelkich materiałach 

promocyjnych i reklamowych,  bez względu na sposób ich 

zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu, 

c) uwiecznione na zdjęciu osoby wyraziły zgodę na prezentację i 

publikację ich wizerunków. W związku z powyższym zapewnia, że 

osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach nie będą dochodzić 

od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z 

niniejszym regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za 
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rozpowszechnianie na stronie internetowej oraz inne przypadki 

publicznego udostępniania zdjęć, 

d) ponoszę pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia 

będzie sobie rościć prawa do nadesłanego przez mnie zdjęcia, 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 

w karcie zgłoszenia dla celów związanych z przeprowadzeniem 

konkursu w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, 

f) zdjęcia nie były wcześniej wyróżniane, nagradzane i publikowane w 

tym również w internecie. 

13. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.  

 

§ 5 Terminarz 

1. Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 28 października 2022 r.  – 

osobiście w Urzędzie Gminy Przechlewo, pok. nr 3 do godz. 14:00 lub 

listownie na adres: Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77 – 

320 Przechlewo z dopiskiem na kopercie „Najciekawsze zakątki Gminy 

Prechlewo”. W przypadku przesyłki decyduje data wpływu pracy 

konkursowej do Organizatora, a nie data stempla pocztowego – nadania 

przesyłki). 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje 

data złożenia w siedzibie Organizatora – Urząd Gminy Przechlewo, pok. 

nr 3). 

 

§ 6 Komisja Konkursowa 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja 

Konkursowa, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje Wójt Gminy Przechlewo. 

3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wejdą przedstawiciele 

Organizatora. 

4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz 

przyznanie nagród. 

5. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane 

posiedzenie Komisji w terminie do 4 listopada 2022 r. z zastrzeżeniem § 

8. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć nadesłanych i przyjętych do 

Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności. 

6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 

7. Wyniki konkursu zostaną  zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Przechlewo: www.przechlewo.pl. 
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§ 7 Nagrody i wyróżnienia 

1. Zwycięzca Konkursu – autor najlepszego zdjęcia otrzyma tytuł Laureata 

VI Gminnego Konkursu Fotograficznego pn. „Najciekawsze zakątki 

Gminy Przechlewo” oraz nagrodę niespodziankę ufundowaną przez 

Organizatora. Najlepsze zdjęcie wraz z podpisem autora zostanie jedną ze 

stron Kalendarza Gminy Przechlewo na 2023 rok. 

2. Komisja Konkursowa przewiduje również przyznanie pięciu wyróżnień: 

 I wyróżnienie – nagroda niespodzianka, 

 II wyróżnienie – nagroda niespodzianka, 

 III, IV, V wyróżnienie – nagroda niespodzianka. 

3. Osoby nagrodzone otrzymają również nagrodę książkową i egzemplarz 

wydrukowanego kalendarza Gminy Przechlewo na 2023 r. 

4. Zwycięskie i nagrodzone zdjęcia opublikowane zostaną na 

pokonkursowej wystawie, która odbędzie się w Gminnej Bibliotece i 

Centrum Kultury w Przechlewie. 

5. Fundatorem nagród jest Organizator. 

6. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione 

pisemnie o wynikach Konkursu. 

7. Podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie 

się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania któregoś z wyróżnień 

bez podania przyczyny. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w Urzędzie Gminy w 

Przechlewie, ul. Człuchowska 26, 77 – 320 Przechlewo, pok. nr 3 lub 

pobrać ze strony internetowej www.przechlewo.pl. 

2. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej 

www.przechlewo.pl lub pod nr tel. 059/ 83 34 301 (osoba do kontaktu: 

Kierownik Referatu Rozwoju Przestrzennego – Dariusz Szopiński) oraz 

kierując zapytania na e – mail: planowanie.przestrzenne@przechlewo.pl. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany lub unieważnienia 

Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach 

będzie publikowana na stronie internetowej www.przechlewo.pl. 

4. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.  


