
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Człuchów lawendą malowany” 

edycja 2021 

 

§ 1  

Cele Konkursu 

 

Celem konkursu  jest: 

1. Promocja Człuchowa, zapoznanie się z lokalnym środowiskiem, w oparciu 

o poszanowanie otoczenia, z akcentem na hasło „Człuchów lawendowe miasto północy”. 

2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej. 

3. Prezentacja lawendy w Człuchowie. 

4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

5. Wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.  

 

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Człuchów lawendą malowany”, zwanego dalej 

Konkursem, jest Burmistrz Człuchowa. 

 

§ 3 

Uczestnicy Konkursu 

 

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia, zwane dalej 

Uczestnikami. 

 

§ 4 

Podział uczestników na kategorie wiekowe 

 

Uczestnikami konkursu mogą być  zarówno osoby niepełnoletnie, jak i dorosłe. W przypadku osób 

niepełnoletnich niezbędna do udziału w konkursie jest zgoda rodziców/opiekunów – zał. nr 4.  

Ze względu na wiek uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: 

a) dzieci: uczniowie klas I – IV  

b) młodzież klas V – VIII  

c) młodzież: uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli. 

 

§ 5 

Obiekty fotografowane 

 

Konkurs dotyczy ukazania Człuchowa jako lawendowego miasta północy poprzez 

sfotografowanie lawendy w różnych aspektach 

W przypadku uwiecznienia na zgłoszonej fotografii osoby, konieczna jest zgoda tej osoby lub 

opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich na rozpowszechnianie jej wizerunku. 

 

§ 6 

Nagrody w Konkursie 

 

1. Przewiduje się następujące kategorie nagród:  

a) Lawendowe grand prix – nagroda za najciekawszą fotografię zgłoszoną do 

Konkursu. 



b) Nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

2. Organizatorzy przyznają sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii. 

3. Poszczególne nagrody stanowią dyplom i nagrody rzeczowe dla laureatów 

w poszczególnych kategoriach. 

4. Nagrody będą przyznawane przez Komisję powołaną przez Urząd Miejski 

w Człuchowie, składającą się z 3 osób. 

 

§ 7 

Uwagi szczegółowe 

 

1. Temat prac musi bezpośrednio wiązać się z tytułem Konkursu. 

2. Kompozycje z kwiatów sztucznych nie biorą udziału w Konkursie. 

 

§ 8 

Zasady udziału w Konkursie 

 

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego 

regulaminu oraz akceptacją jego warunków. 

2. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie stosownego formularza 

zgłoszenia oraz oświadczeń, stanowiących załączniki do regulaminu i przekazanie 

fotografii określonych w ppkt 6. 

3. Formularz zgłoszenia można przesłać do Urzędu Miejskiego w Człuchowie:  

a) elektronicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

promocja@czluchow.eu lub turystyka@czluchow.eu; 

b) w formie papierowej. 

4. Formularze zgłoszenia będą do pobrania na stronie internetowej www.czluchow.eu oraz 

w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. 

5. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia o pełni praw do ich wykorzystania. 

6. Zdjęcia załączone do zgłoszenia powinny być zapisane w formacie JPG wraz z opisem 

(dłuższy bok min. 1600 pikseli). 

7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 

8. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 20 lipca 2021 r. Decyduje data 

zarejestrowania na poczcie internetowej lub potwierdzona data dostarczenia do Urzędu 

Miejskiego. 

9. Z chwilą doręczenia pracy organizatorowi, Organizator nabywa własność złożonej 

pracy konkursowej. 

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

11. Rezygnacja z udziału w Konkursie możliwa jest wyłącznie w formie pisemnej (skanu) 

poprzez dostarczenie jej na adres e-mail Organizatora Konkursu do 23 lipca 2021 r. do 

godz. 12.00. 

12. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają Dorota Cieplińska i Justyna 

Gołębiewska, tel. 59 83 42 291 wew. 318. 

 

§ 8 

Komisja Konkursowa 

 

1. Komisję Konkursową powoła Organizator Konkursu. 

mailto:promocja@czluchow.eu
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2. Komisja Konkursowa ma obowiązek stosować za kryterium oceny oryginalność 

i kreatywność zgłoszenia oraz zgodność z tematyką Konkursu. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

§ 9 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz przyznanie dyplomów i nagród odbędzie się dnia 

25 lipca 2021 r. podczas IX Lawendowego Jarmarku Świętego Jakuba. 

 

§ 10 

Zasady rozpowszechniania zgłoszonych prac 

 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody:  

a) Na publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć załączonych do zgłoszenia, bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych i terytorialnych. 

b) Zgody, o których mowa w ppkt a dotyczą utrwalenia dowolną techniką oraz 

wielokrotnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wykorzystania takiego 

utrwalenia poprzez zwielokrotnienie dowolnymi technikami i rozpowszechniania 

wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób w celach promocyjnych 

Konkursu. 

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich związane 

z publikacją i rozpowszechnianiem zdjęć zgłoszonych do Konkursu. 

 

§ 11 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Burmistrz Miasta Człuchów 

z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach 

marketingowych związanych z Konkursem (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm. oraz Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) na okres 

niezbędny do realizacji celów Konkursu. 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich poprawianie. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożeniem przez Uczestnika wraz z formularzem 

stosownych oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

  



Załącznik nr 1 

do regulaminu konkursu fotograficznego 

„Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZŁUCHÓW LAWENDĄ MALOWANY” 

edycja 2021 

 

DANE AUTORA ZDJĘCIA 

Imię i nazwisko............................................................................................................................ 

Tel................................................................ Adres e-mail........................................................... 

Wiek ………………     kategoria wiekowa: 

□ dzieci – kl. I – IV,     □ młodzież – kl. V – VIII    □ młodzież szkół ponadpodst. i dorośli 

  

INFORMACJE O FOTOGRAFII 

Fotografia 1: 

tytuł: …………………………………………………………………………………………… 

Opis miejsca i okoliczności wykonania fotografii 

....................................................................................................................................................... 

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

Fotografia 2: 

tytuł: …………………………………………………………………………………………… 

Opis miejsca i okoliczności wykonania fotografii 

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

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

Fotografia 3: 

tytuł: …………………………………………………………………………………………… 

Opis miejsca i okoliczności wykonania fotografii 

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

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

 

□ Akceptuję regulamin konkursu fotograficznego „Człuchów lawendą malowany”  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędną do obsługi 

konkursu „Człuchów lawendą malowany”. 

Podpis zgłaszającego 

 

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciami należy wysłać na adres: 

promocja@czluchow.eu lub turystyka@czluchow.eu albo dostarczyć do Urzędu Miejskiego 

w Człuchowie do dnia 29 lipca 2020 r. 

  

mailto:promocja@czluchow.eu
mailto:turystyka@czluchow.eu


Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu fotograficznego  „Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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) (Dz. 

Urz. UE . L. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO lub Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) informuję, że: 

 Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie jest Burmistrz 

Miasta Człuchów. 

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Agnieszka Stawicka, e-mail: iod@czluchow.eu. 

 Dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1  lit. e RODO, do przeprowadzenia Konkursu. 

 Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom tj: organom państwowym, organom ochrony 

prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na 

podstawie odrębnych przepisów. 

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celów 

przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w odrębnych przepisach. 

 Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. 

 W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Państwa danych 

osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest 

obowiązkowe. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

 

 

…………………………………… 
(data i podpis autora) 

 

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu fotograficznego  „Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 
 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA 

KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany/a będący autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, do konkursu 

fotograficznego pn. „CZŁUCHÓW LAWENDĄ MALOWANY” edycja 2021, organizowanego przez Burmistrza 

Człuchowa (al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów) zwanego dalej Organizatorem, oświadczam, iż jestem 

uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym 

oświadczeniu. 

Oświadczam, że: 

a) przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe do 

utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do 

nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym zezwolenie na rozporządzenie i 

korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora dodatkowych opłat. 

Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

 publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

 reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

 wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

b) zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej. 

c) oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781 ze zm.). 

Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi 

zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych 

jest dobrowolne. 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla 

realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Przetwarzane dane 

(imię i nazwisko, dane kontaktowe, praca plastyczna) mogą być publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem 

świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

............………………………….. 
(data i podpis autora) 
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Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu fotograficznego  

 „Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ BURMISTRZA CZŁUCHOWA 

 „CZŁUCHÓW LAWENDĄ MALOWANY” edycja 2021 

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Człuchów lawendą 

malowany” edycja 2021. 

 

2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

……………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania)

 

w konkursie plastycznym „Człuchów lawendą malowany” 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora konkursu danych osobowych 

mojego dziecka (imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia konkursu, wystawy pokonkursowej prac w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, 

publikacji pracy na stronie internetowej miasta www.czluchow.eu, w innych mediach 

społecznościowych i publikacjach Urzędu Miejskiego w Człuchowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 Poz. 1781 ze zm. oraz Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05.2016 r. przez okres 5 lat od wydarzenia. 

 

4. Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie, publikowanie i powielanie 

(wielokrotne) nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej i wizerunku mojego dziecka, 

w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych na stronie 

internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.  

 

5. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do 

treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania i usunięcia danych. Przysługuje mi prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

6. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

                     ………………………                                       ………………………………… 
                                             (miejscowość, data)                                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
  

http://www.czluchow.eu/


Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu fotograficznego  

 „Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 
 

OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA ORGANIZATORA 

KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(dot. uczestnika niepełnoletniego) 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………................................jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………………………….……, będącego 

autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „utwór”, do konkursu fotograficznego pn. „CZŁUCHÓW 

LAWENDĄ MALOWANY” edycja 2021, organizowanego przez Burmistrza Człuchowa (al. Wojska Polskiego 1, 

77-300 Człuchów) zwanego dalej Organizatorem, oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych 

praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora: 

a) przenoszę nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do utworu. Autorskie prawa majątkowe 

do utworu przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają 

Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania utworu i rozporządzania nim, w tym 

zezwolenie na rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez 

Organizatora dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; reemitowanie, w tym za pośrednictwem 

sieci kablowych i satelitarnych; wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

b) zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym 

powyżej; 

c) oświadczam, że utwór jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem 

majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze 

zm.). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, praca fotograficzna) mogą być publikowane zgodnie z 

powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego dla potrzeb 

niezbędnych dla realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzane dane (imię i nazwisko, dane kontaktowe, praca fotograficzna) mogą być 

publikowane zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 

………………………………………………… 
(data i podpis - przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora) 

 

 
 

 

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu fotograficznego  

 „Człuchów lawendą malowany” edycja 2021 

 
OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU OSOBY UWIECZNIONEJ NA 

ZDJĘCIU ZGŁOSZONYM DO KONKURSU „CZŁUCHÓW LAWENDĄ MALOWANY” EDYCJA 2021  

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………................................ / jako przedstawiciel ustawowy 

dziecka/opiekun prawny dziecka*………………………………………………………………….……, wyrażam zgodę 

na nieograniczone czasowo wykorzystanie przez Gminę Miejską Człuchów wizerunku mojego / mojego dziecka* 

…………………….. (imię i nazwisko dziecka) w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, wystawy 

pokonkursowej prac w Urzędzie Miejskim w Człuchowie, publikacji pracy na stronie internetowej miasta 

www.czluchow.eu, w innych mediach społecznościowych i publikacjach Urzędu Miejskiego w Człuchowie, 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2019 Poz. 1781 ze zm. oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016 r. 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

                     ………………………                                       ………………………………… 
                                             (miejscowość, data)                                                                               czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

http://www.czluchow.eu/

