
Regulamin Konkursu                

Fotograficznego 

 
„Wiosna w Gminie Sędziszów” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Sędziszowie. 

 

2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Sędziszowa. 

 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

poniżej jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. 

 

5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących . 

 

6. Konkurs trwa do 31 maja  2021 roku. 

 

2. ZDJĘCIA 
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. 

 

2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, 

bezwarunkowo w postaci elektronicznej w jak największej rozdzielczości przesłane na maila 

gazeta@sedziszow.pl 

 



3. Termin zgłaszania zdjęć mija 31 maja 2021 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia 

pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 

 

4. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać: 

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć. 

 

5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień 

niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

 

6. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać podpisane oświadczenie, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

7. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu, laureaci zostaną 

powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową lub telefoniczną. 

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ 
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie 

do promocji Gminy Sędziszów. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania 

fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach 

społecznościowych i wykorzystania w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście,   

a w przypadku portretów uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób 

portretowanych. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

 



 

3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.  

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 


