
 

 

 

       Głogów, 15 lipca 2020 r. 

 

 
 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-FILMOWEGO 

 
pn. „INSPIRACJA W OBIEKTYWIE” 

 

 

§ 1 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Głogów z siedzibą w Głogowie, adres siedziby: 

67-200 Głogów, ul. Piaskowa 1, zwana dalej Organizatorem. 

2. Czynności konkursowe przeprowadza Referat Środowiska i Dróg Urzędu Gminy 

Głogów. 

3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych brzmi: „Inspiracja w obiektywie”. 

4. Fundatorem nagród jest Organizator. 

 

§ 2 

Cel konkursu 

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac oraz promocja gminy Głogów                       

i powiatu głogowskiego. 

 

§ 3 

Opis przedmiotu konkursu 

 

1. Przedmiotem konkursu jest nagranie maksymalnie 20-sekundowego filmu lub 

zrobienie zdjęcia miejsca w gminie Głogów lub w powiecie głogowskim, wykonanego 

w okresie wakacyjnym (do 7 sierpnia 2020 r.). Materiał musi przedstawiać atrakcje 

powiatu głogowskiego, zachęcające do różnych form wypoczynku. Nagranie lub 

fotografia musi być dodana w komentarzu pod postem na fanpage gminy na 

Facebooku.  

2. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzcę 

konkursu. Ocenie będą podlegały m.in. kreatywność, innowacyjność, wyobraźnia, 

twórcze podejście do tematu oraz walory promocyjne materiału. Zostanie też 

przyznana dodatkowo nagroda publiczności dla materiału z największą liczbą 

polubień. 

 

§ 4 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 18 lat. 

2. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 



 

 

3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją: 

a) postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) przez Organizatora w celach 

prowadzenia konkursu i wyłonienia zwycięzcy. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie                  

w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym 

Regulaminie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję Panią/Pana że: 

• administratorem podanych danych jest Wójt  Gminy Głogów, z którym 

można skontaktować się poprzez Urząd Gminy w Głogowie, ul. Piaskowa 

1, 67-200 Głogów;  

• z  inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: 

iodo@gminaglogow.pl 

• dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: organizacja                      

i przeprowadzenie konkursu oraz promocja Gminy;  

• podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby 

fizycznej, której dane dotyczą;  

• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, 

chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;  

• dane identyfikacyjne i kontaktowe przetwarzane będą do zakończenia 

konkursu, natomiast dane dotyczące wizerunku przez 5 lat od zakończenia 

konkursu;  

• podanie danych identyfikacyjnych i kontaktowych na potrzeby organizacji 

i przeprowadzenia konkursu jest dobrowolne ale  bez ich podania nie 

można wziąć udziału w konkursie;  

• zgodę można wycofać w dowolnym momencie,  

• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz –                             

w uzasadnionych prawnie przypadkach prawa do sprostowania danych, ich 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu 

• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie 

narusza powyższe prawa lub RODO. 

 

§ 5 

Warunki konkursu 

 

1. Uczestnicy konkursu, o którym mowa w § 3 dodają komentarz ze zdjęciem lub filmem 

do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 23.59. Każdy uczestnik może umieścić jeden 

komentarz ze zdjęciem lub filmem pod postem konkursowym umieszczonym na 

fanpage gminy Głogów na Facebooku. Komentarz musi zawierać informacje                          

o lokalizacji, w jakiej zostało wykonane zdjęcie. W przypadku zamieszczenia 

większej liczby nagrań, pod uwagę będzie brane wyłącznie to dodane najwcześniej.  

2. Wszelkie zgłoszenia dokonane po 7 sierpnia 2020 r. po godz. 23.59 nie będą 

rozpatrywane. 
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3. Uczestnik poprzez dodanie komentarza potwierdza, że przesłane wideo lub zdjęcie jest 

jego oryginalnym pomysłem, powstałym w wyniku jego osobistej, samodzielnej 

twórczości, nienaruszającym praw, dóbr i godności osób trzecich oraz, że przysługują 

mu prawa autorskie do pracy, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób 

ograniczane lub obciążone na rzecz osób trzecich. 

4. Dodanie filmu lub zdjęcia pod konkursowym postem jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Regulaminu.      

5. Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich                     

w przypadku, gdyby udostępnione filmy lub zdjęcia naruszały prawa (w szczególności 

prawa autorskie) osób trzecich. 

6. Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku 

naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszystkich 

nadesłanych zdjęć lub filmów związanych z konkursem w celach promocji gminy 

Głogów oraz powiatu głogowskiego, tj.: w akcjach promocyjnych, materiałach 

elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach 

prasowych, kopertach, albumach, katalogach, social mediach, notatnikach                              

z możliwością zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu, bez jakichkolwiek 

roszczeń majątkowych ze strony uczestników konkursu. 

 

§ 6 

Nagrody 

 

1. Spośród nadesłanych prac przyznane zostaną 2 nagrody główne w postaci gadżetów 

elektronicznych. Jedną z nich przyzna komisja konkursowa, a drugą publiczność. 

Nagroda publiczności zostanie wyłoniona na podstawie liczby reakcji. Zwycięży 

zdjęcie lub film z największą liczbą reakcji. Komisja konkursowa zastrzega sobie 

również prawo przyznania wyróżnień.  

2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w terminie do 7 dni 

od daty zakończenia konkursu. 

3. Zobowiązanie Organizatora do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych                      

w niniejszym regulaminie obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez zwycięzcę w ciągu 7 dni o daty 

ogłoszenia wyników. Jeżeli laureat nie poda adresu do wysyłki lub nie odbierze 

nagrody osobiście w ciągu 14 dni, traci prawo do nagrody. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie lub 

skrócenie, zmiany lub nawet odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

3. Aktualny regulamin konkursu jest dostępny na facebookowym fanpage Gminy 

Głogów oraz na stronie www.gminaglogow.pl 

4. Wszelkich informacji na temat konkursu i Regulaminu udzielają pracownicy Referatu 

Środowiska i Dróg pod numerem telefonu: 733 965 777 lub 76 836 55 58 i pod 

adresem e-mail: odpady@gminaglogow.pl 
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