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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Z PIĘKNEM PRZYRODY PRZEZ GRANICE” 

 

§1 

Organizatorzy konkursu 

Organizatorem konkursu jest Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin oraz Gminy 

Partnerskie Izabelina, które zgłosiły się do niniejszego konkursu. 

 

§2 

Cele konkursu 

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców Gminy Izabelin i Gmin Partnerskich na 

piękno przyrody najbliższej okolicy oraz integracja mieszkańców, w tym  młodzieży, wokół 

tego projektu. 

§3 

Przedmiot Konkursu 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace fotograficzne, których tematem jest przyroda 

Gminy Izabelin, oraz Gmin Partnerskich biorących udział w Konkursie.  

2. Fotografie muszą zostać wykonane na terenie Gminy Izabelin, lub Gmin Partnerskich, 

zgodnie z miejscem zamieszkania uczestnika. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być stali i czasowi mieszkańcy gminy Izabelin, oraz 

Gmin Partnerskich. 

3. Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych tj.: 

J  - Junior : dzieci i młodzież w wieku do lat 16; 

O - Open : młodzież i dorośli w wieku powyżej16 lat. 

 

§5 

Zasady ogólne konkursu 

1.  Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie przez uczestników, 

będące oryginałami.  
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2.  Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. 

3.  Konkurs jest organizowany w dwóch etapach: 

• Etap I eliminacje – organizowany przez każdą z Gmin Partnerskich we własnym 

zakresie. Każda Gmina Partnerska biorąca udział w konkursie ogłasza Konkurs wśród 

swoich mieszkańców i powołuje Jury, które wybiera  trzy spośród zgłoszonych do niej 

prac fotograficznych  (miejsca od I do III), w każdej kategorii. 

• Etap II Finał – wybrane prace w każdej Gminie Partnerskiej w Etapie I, zostaną 

ocenione przez międzynarodowe Jury, w skład którego wejdą dwie osoby z każdej 

gminy. Jury wybiera trzy zwycięskie prace w każdej kategorii (miejsca od I do III) oraz 

jedno wyróżnienie w każdej kategorii. Organizacją prac międzynarodowego Jury 

zajmuje się ISPMIG.   

• Nagrody rzeczowe przyznane w II Etapie Konkursu dla miejsca I, II i III oraz dla prac 

wyróżnionych, zostaną wręczone w czasie wernisażu nagrodzonych prac, lub wysłane 

do Gmin Partnerskich celem wręczenia. Organizacja wernisażu planowana jest na 

terenie Gminy Izabelin. Decyzje ostateczne dotyczące daty, oraz formy organizacji 

Finału Konkursu i Wernisażu podejmie ISPMIG, zależnie od sytuacji epidemicznej.  

4. Wysłanie zdjęć uczestników na konkurs jest jednocześnie ich deklaracją, że osoba 

zgłaszająca jest ich autorem oraz oświadcza, że nie narusza praw własności 

intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. 

Uczestnik konkursu jest odpowiedzialny wobec organizatorów za wszelkie ich wady 

prawne i za ewentualne roszczenia osób trzecich. 

5. Uczestnicy I etapu Konkursu z Gminy Izabelin przesyłają fotografie w formie 

elektronicznej na adres e-mail info@ispmig.org . Fotografie w e-mailu należy opisać 

według szablonu: tytuł pracy, miejsce wykonania fotografii, imię i nazwisko autora, 

kategoria wiekowa, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 

6. Gminy partnerskie ISPMiG podadzą uczestnikom konkursu swoje adresy email do 

przesłania prac w I etapie. 

7. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 3 fotografie. Wszystkie zgłaszane 

fotografie oraz pozostałe informacje i oświadczenia muszą być przysłane w jednym e-

mailu. 

8. Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga oświadczenia opiekuna o zgodzie na 

uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

mailto:info@ispmig.org
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§6 

Zasady szczegółowe konkursu 

1.  Technika wykonania fotografii jest dowolna. Niedopuszczalne jest wycinanie i 

wklejanie elementów na fotografiach. Należy zwrócić szczególną uwagę na etykę 

fotografowania – w trakcie jej wykonywania nie można zakłócać spokoju, naturalności i 

równowagi w przyrodzie.  

2.    Prace należy przesyłać w postaci plików cyfrowych w formacie JPG o następujących 

parametrach - minimum 2000X3000 pikseli. Po wykonaniu zdjęcia w aparacie pliki nie 

mogą być korygowane, poprawiane ani poddawane innej obróbce zmieniającej wygląd 

pracy. 

3.      Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć biorących udział w innych konkursach. 

4.  Na fotografiach konkursowych nie mogą znajdywać się osoby.  

5.  Zdjęcia niepodpisane, nieregulaminowe albo wysłane po terminie zostaną odrzucone. 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów tematycznych, oraz wyżej wymienionych wymogów. 

7.       Uczestnik konkursu może uzyskać tylko jedną nagrodę 

 

§ 7 

Termin i miejsce składania prac 

1. Termin nadsyłania prac w I etapie Konkursu we wszystkich Gminach Partnerskich – 

upływa w dniu 2022.09.10.  

2. Gminy Partnerskie prześlą nagrodzone i wyróżnione prace do ISPMiG na adres email 

info@ispmig.org do dnia 2022.09.21, w tytule podając: „z PIĘKNEM PRZYRODY  

przez GRANICE”  – praca konkursowa oraz inne dane wg pkt . §5.5  

  

§8 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Każda z Gmin Partnerskich powoła Jury, które dokona oceny prac nadesłanych przez jej 

mieszkańców w I Etapie eliminacje konkursu i wybierze 3 najlepsze fotografie w 

każdej kategorii  (miejsca I, II i III ). 

2. W Etapie II Finał najlepsze prace z obu kategorii, zostaną przesłane przez Gminy 

Partnerskie do ISPMiG na adres E- Mail info@ispmig.org w terminie do dnia 

2022.09.21 

mailto:info@ispmig.org
mailto:info@ispmig.org
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3.  Wybrane prace zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną ocenione przez Jury, w 

skład którego będą wchodziły po dwie osoby z każdej Gminy. Jury wybiera trzy 

zwycięskie prace (miejsca od I do III)  w każdej kategorii oraz dwa wyróżnienia, po 

jednym w każdej kategorii. Organizacją prac międzynarodowego Jury zajmuje się 

ISPMIG.   

4.  Decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. 

5.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 2022.10.22. 

6.  Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych ISPMiG, oraz Gmin Partnerskich, a także w formie wydrukowanej 

zaprezentowane  na wystawie pokonkursowej w każdej Gminie Partnerskiej.  

 

§9 

Postanowienia końcowe 

1.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

2.  Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na bezpłatną publikację pracy konkursowej, na 

stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Stowarzyszenia, w mediach lokalnych i 

wystawach zarówno na terenie gminy Izabelin, jak i Gmin Partnerskich biorących udział w 

konkursie. 

3.  Uczestnicy przystępując do konkursu wraz ze zdjęciami przesyłają do Organizatora 

podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz  na nieodpłatne korzystanie 

przez Organizatorów z nadesłanych zdjęć w celu promocji Konkursu (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). 

4.  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga ISPMIG . 

6.  Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej  

https://www.ispmig.org/. 

7.  Pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: info@ispmig.org. 

 

 

 

 

 

https://www.ispmig.org/
mailto:sprogres@onet.pl
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Zarząd ISPMiG Izabelin  

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin Konkursu fotograficznego 

„z PIĘKNEM PRZYRODY przez GRANICE” 

OŚWIADCZENIE 

Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka uczestniczącego w konkursie 

Niniejszym oświadczam, że  

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ……………………………………………w 

Konkursie „z PIĘKNEM PRZYRODY przez GRANICE” 

1. organizowanym przez Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin, oraz 

Gminy Partnerskie Izabelina, zwane dalej Organizatorem. 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie jego 

warunki; 

3. Moja córka/syn jest autorem/autorką nadesłanych fotografii. 

4. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, fotografii 

wykonanych przez mojego syna/córkę w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub 

innego rozpowszechniania w związku z promocją Konkursu, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie 

wykorzystywania techniki drukarskiej i cyfrowej, wystawiania, udostępniania na 

stronach internetowych Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych 

związanych z organizacją Konkursu. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego 

syna/córki (imię, nazwisko, wiek, adres-email, numer telefonu kontaktowego) w 

związku z realizacją Konkursu. 

Jednocześnie  informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 

Miast i Gmin z siedzibą w Izabelinie, ul. Jana Matejki 21. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b 

Rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).   

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, 

ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia Nagród w Konkursie oraz w celach jego 

promocji.  

3. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za  

pośrednictwem adresu e-mail: info@ispmig.org.  

4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest 

warunkiem  koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia  danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  

7. Dane  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej  określonych 

celów.  

8. Dane Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w formie drukowanej, oraz na 

stronach internetowych Organizatora, Gmin Partnerskich a także organizacji 

współpracujących przy organizacji Konkursu. 

 

 

 

 

…………………………                                                       ……………………… 

Miejscowość, data                                                       Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulamin Konkursu fotograficznego 

„z PIĘKNEM PRZYRODY przez GRANICE” 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie 

jego warunki; 

2. Jestem autorem/autorką nadesłanych fotografii. 

3. Nadesłane fotografie nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

4. Posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na Organizatora w 

zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania w związku z 

promocją Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz.U. z 2006 r. Nr 90 

poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i 

cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we 

wszystkich materiałach promocyjnych związanych z organizacją Konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych (imię, 

nazwisko, wiek, adres-email, numer telefonu kontaktowego) w związku z realizacją 

Konkursu. 

 

Jednocześnie  informujemy iż: 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa 

Miast i Gmin z siedzibą w Izabelinie, ul. Jana Matejki 21. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b 

Rozporządzeniu 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).   

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, 

ogłoszenia wyników Konkursu, wręczenia Nagród w Konkursie oraz w celach jego 

promocji.  

3. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za  

pośrednictwem adresu e-mail: info@ispmig.org .  

mailto:info@ispmig.org
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4. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest 

warunkiem  koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia  danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu.  

7. Dane  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej  określonych 

celów.  

9. Dane Laureatów Konkursu zostaną opublikowane w formie drukowanej, oraz na 

stronach internetowych Organizatora, Gmin Partnerskich a także organizacji 

współpracujących przy organizacji Konkursu. 

 

 

…………………………                               …………………………        

Miejscowość, data                                       Czytelny podpis                                                                                        


