Regulamin: Konkurs „Zdjęcia do kalendarza gminy Czersk”
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza na 2021 rok jest Burmistrz
Czerska.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest tworzenie pozytywnego wizerunku gminy Czersk, jako gminy turystycznej, o
ciekawej architekturze, mającej wiele do zaoferowania w różnych dziedzinach życia społecznego.
Najładniejsze zdjęcia, związane z terenem gminy Czersk (obiekty, ciekawe miejsca, zdjęcia z lotu
ptaka, krajobrazy i inne), uwzględniające ujęcia w różnych porach roku, wezmą udział w konkursie i
posłużą do opracowania kalendarza na 2021 rok lub w latach kolejnych. Zdjęcia mogą być
wykorzystane również w innych materiałach promocyjnych i informacyjnych – folderach, ulotkach,
plakatach oraz na stronie internetowej gminy Czersk i na jej stronach w mediach społecznościowych.
§3
Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz
niepełnoletnia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych), która nadeśle swoje prace w
terminie określonym przez organizatora.
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w jednym kwartale, wykonanych dowolną
techniką.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie były
wcześniej wyróżniane w żadnym konkursie i oddają aktualny obraz gminy Czersk.
Do konkursu nie można przesyłać fotomontaży, a więc kompozycji wielu zdjęć.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok zdjęcia
powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli.
Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej.
§4
Etapy konkursu
Konkurs będzie się składał z 5 etapów – zdjęcie zimy, zdjęcie wiosny, zdjęcie lata, zdjęcie jesieni,
zdjęcie roku. Uczestnicy będą przysyłali zdjęcia raz na kwartał. Zdjęcie zimy do 15 marca, zdjęcie
wiosny do 15 czerwca, zdjęcie lata do 15 września, zdjęcie jesieni do 30 października.
Trzy najlepsze zdjęcia w każdym kwartale wybierze jury. Wybór zdjęcia roku (spośród zdjęć
wybranych w kwartałach) odbędzie się w głosowaniu otwartym.
O wynikach konkursu będziemy informowali co kwartał na stronie www.czersk.pl oraz w mediach
społecznościowych gminy Czersk.
§5

Nagrody
Autorzy 12 zdjęć wybranych do kalendarza zostaną nagrodzeni zestawami gadżetów.
Zdjęcie roku: 2000 zł
§6
Zgłoszenie prac
Zgłoszona praca powinna zawierać:
a) zdjęcia zapisane w wersji cyfrowej, zgodne z wymogami, o których mowa w § 3 niniejszego
Regulaminu konkursu,
b) wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem nr 1 do
Regulaminu konkursu. W sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba pełnoletnia wymagany
jest podpis rodzica/opiekuna prawnego,
c) własnoręcznie podpisane oświadczenie (w sytuacji, gdy uczestnikiem konkursu nie jest osoba
pełnoletnia, wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego), będące załącznikiem nr 2 do
Regulaminu konkursu,
d) zgłoszenia należy przesłać pocztą e-mail na adres: promocja@czersk.pl lub dostarczać
bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Czersku, ul. Kościuszki 27. W tytule e-maila należy wpisać
„konkurs fotograficzny”. Na kopercie dostarczonej do urzędu należy napisać „konkurs fotograficzny”.
e) prace nadesłane po wyznaczonym w §4 terminie nie będą rozpatrywane przez komisję. Decyduje
data wpływu zgłoszenia do urzędu miejskiego.
§7
Jury konkursowe
Oceny prac nadesłanych do konkursu dokonuje jury, które powołuje organizator. Przyjęte do
konkursu prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 8 niniejszego
Regulaminu.
Jury podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
Z przebiegu konkursu, komisja sporządza protokół.
§8
Kryteria oceny prac
Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji.
Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą według następujących kryteriów:
a) praca wykonana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu,
b) zdjęcia zapisane w formacie JPG i posiadające nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok zdjęcia powinien
mieć nie mniej niż 3000 pixeli,
c) wykonanie zdjęć związanych z gminą Czersk, z uwzględnieniem różnych pór roku.
Werdykt komisji jest nieodwołalny.

§9
Publikacja zdjęć.
a) 12 wybranych przez jury zdjęć zostanie opublikowanych w kalendarzu gminy Czersk na 2021 rok,
b) organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji w kalendarzu innych zdjęć niż nadesłane w
konkursie,
c) w grudniu 2020 roku odbędzie się wystawa zdjęć nadesłanych do konkursu. Podczas wystawy
odbędzie się promocja kalendarza oraz ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody za zdjęcie roku.
§10
Postanowienia końcowe
Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian do
Regulaminu.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom.
Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku rozporządzeniem 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO) informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Burmistrz Czerska
wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu
Miejskiego w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27.
b) Pani/Pana zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego na
zdjęcia do kalendarza miejskiego na 2020 rok oraz w innych materiałach promocyjnych,
c) uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu (pkt 4 Oświadczenia – załącznik nr 2 do
Regulaminu),
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna z
brakiem możliwości udziału w konkursie,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu,
dla którego zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż
wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego,
h) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych,

i) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
j) Uczestnicy konkursu są zobowiązani do oświadczenia, że nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz że autor zdjęć ma zgody osób, których wizerunek
utrwalono na fotografii i uprawnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie tych wizerunków w
ramach konkursu fotograficznego „Zdjęcie do kalendarza gminy Czersk” (pkt 2 Oświadczenia –
załącznik nr 2 do Regulaminu),
k) Burmistrz Czerska wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt: e-mail: iod@czersk.pl lub telefonicznie (52) 395 48
54.
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