
REGULAMIN 

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PSZCZOŁA W OBIEKTYWIE KOMÓRKI” 

 

1. Konkurs odbywa się w ramach  imprezy „Festiwal Miodu…” w Jelnej  

2. Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie „Złoty Potok”, Stowarzyszenie Integracja 

bez granic”. 

3. Celem konkursu jest popularyzacja pszczelarstwa oraz roli i znaczenia pszczół w 

ekosystemie przyrody. 

4. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie zrobione przy użyciu aparatu w telefonie 

komórkowym. 

5. Tematyka zdjęć jest dowolna przy czym na każdym musi być widoczna 

pszczoła/pszczoły. 

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba (bez ograniczeń wiekowych), która 

wykona i dostarczy prace zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu. 

7. Każdy uczestnik dostarcza na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia wykonane dowolną 

techniką na aparacie komórkowym, zapisane w formie JPG. 

8. Plik JPG musi być podpisany w następujący sposób; Podpis pod zdjęciem ma zawierać 

jego tytuł oraz datę i miejsce wykonania. Dopuszcza się umieszczenie wymaganych 

elementów opisu zdjęć w treści maila, którym zostały przesłane na konkurs. 

9. Zdjęcia dostarczone na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane (w tym 

w internecie). 

10. Zdjęcia należy przesłać na adres poczty internetowej zlotypotokjelna@wp.pl  w 

nieprzekraczalnym terminie do 2 sierpnia 2019 r. godz. 10.00. Organizator wyśle 

autorowi prac zwrotne potwierdzenie ich otrzymania. W przypadku braku 

potwierdzenia należy sprawdzić poprawność wpisanego adresu lub skontaktować się 

telefonicznie tel: 531 789 303. 

11. Prace oceniać będzie komisja, której werdykt jest ostateczny i nie przysługuje od niego 

odwołanie 

12. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Imprezy o której mowa w pkt 1 

niniejszego regulaminu. 

13. Autorzy 3 zwycięskich zdjęć otrzymają nagrody: głośnik mobilny JBL FLIP 3, 

słuchawki bezprzewodowe JBL, Karta pamięci 64 GB, pozostali zostaną nagrodzeni 

upominkami.  

14. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na Imprezie - Festiwal Miodu… w 

Jelnej w dniu 4 sierpnia 2019 r., w godzinach między 18-tą a 20-tą (przewidywany 

czas ogłoszenia wyników i wręczania nagród). 

15. Fotografie, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu nie wezmą udziału 

w konkursie. 

16. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

bezterminowe dysponowanie nimi przez Stowarzyszenie „Złoty Potok” w Jelnej, a 

także na bezpłatne publiczne ich wystawianie i publikację oraz wykorzystanie do 

celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych. 

17. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne przyjęciem warunków regulaminu 

oraz oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację 

własnego wizerunku w sytuacji otrzymania nagrody, oraz wizerunku ewentualnie 

fotografowanych osób (w przypadku, gdy osoby na zdjęciach nie stanowią jedynie 

szczegółu całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza). 
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18. Konkurs jest dofinansowany z PROW w ramach zadnia „Organizacja imprez 

turystyczno – rekreacyjnych, nagranie filmu i wydanie publikacji promującej obszar 

LGD” 

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

20. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

 

 
Zarząd 

Stowarzyszenia 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art.13 ogólnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. (Dz.U. UE L119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych  uczestników konkursu „Pszczoła w obiektywie” jest 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok” w Jelnej, 37-310 Nowa  

Sarzyna, Jelna 73, reprezentowane przez dwóch członków Zarządu, działających łącznie.   

Z administratorem można skontaktować się pisemnie; adres: 37-310 Nowa Sarzyna  

Jelna 73,  lub mailowo: zlotypotokjelna@wp.pl. 

 

2. Odbiorcami  danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania  

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu „Pszczoła w obiekty-

wie komórki”. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 RODO 

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych – 2 lata lub do zakończenia wymogów projektu 

„Organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, nagranie filmu i wydanie publikacji 

promującej obszar LGD” 

 

5. Uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych  

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprze-

ciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

 

6. Każdemu uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu  

nadzorczego. 

 

7. Podanie Danych Osobowych jest warunkiem uczestniczenia w konkursie i uzyskania na-

grody. 
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Pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie 

fotograficznym: „Pszczoła w obiektywie” 

 

 

….................................................................... 
(imię i nazwisko rodzica /opiekuna) 

 

…................................................................... 
(adres) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo syna/córki  …......................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka, nr PESEL) 

w konkursie fotograficznym „Pszczoła w obiektywie” organizowanym przez Stowarzyszenie 

„Złoty Potok” z Jelnej. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, rejestrowanie i wykorzystanie 

1Danych Osobowych mojego dziecka  w celach związanych z organizacją i przebiegiem w/w 

konkursu   

 

 

 

 

….......................................                                             …...................................................... 

 (miejscowość, data) (Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L119 

z 04.05.2016) 


