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Załącznik  

do Uchwały Nr 726/172/20 

z dnia 13 sierpnia 2020 roku 

 

REGULAMIN  

Konkursu fotograficznego dla mieszkańców województwa pomorskiego poświęconego 

tematyce unijnej pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!” 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji konkursu fotograficznego dla mieszkańców 

województwa pomorskiego poświęconego tematyce unijnej pn. „Tu jest moje miejsce – 

Pomorskie!” zwanym dalej „Regulaminem”. 

 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie, dalej zwane „Organizatorem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa pomorskiego, zwanych dalej 

„Uczestnikami konkursu”. 

3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) dzieci i młodzież (w wieku 12-18 lat), 

b) osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia). 

4. Uczestnicy konkursu prezentują najciekawsze zdjęcia przedstawiające zmiany jakie 

zaszły na terenie obszarów wiejskich województwa pomorskiego, dzięki wsparciu 

środków z Unii Europejskiej.  

5. Konkurs jest realizowany w ramach działania 3 Gromadzenie przykładów operacji 

realizujących poszczególne priorytety Programu ujętego w Planie operacyjnym Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 dla województwa pomorskiego.  

 

§ 3. 

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1) upowszechnianie wiedzy ogólnej na temat Unii Europejskiej i jej roli w budowaniu 

pozytywnego wizerunku pomorskiej wsi jako miejsca zamieszkania, pracy, 

podejmowania działalności gospodarczych odpoczynku, turystyki itp.,  
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2) skierowanie uwagi mieszkańców województwa pomorskiego na zmiany, jakie nastąpiły 

na obszarach wiejskich, dzięki  wykorzystaniu funduszy unijnych, 

3) popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich, 

4) stworzenie możliwości zaprezentowania i ukazania wpływu Unii Europejskiej na rozwój 

społeczny, kulturalny i gospodarczy obszarów wiejskich województwa pomorskiego.  

 

§ 4. 

Przedmiot Konkursu 

Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie swojego najbliższego otoczenia z ciekawej, 

nietuzinkowej perspektywy poprzez wykonanie jednej fotografii/jednego zdjęcia  

dokumentującej/dokumentującego przykłady zmian, które nastąpiły na obszarach wiejskich 

województwa pomorskiego dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zgodnie z § 6 niniejszego 

Regulaminu.  Fotografia/zdjęcie  może przedstawiać np. obrazy rolników korzystających z 

nowoczesnych maszyn i urządzeń, rolników hodujących zwierzęta w nowych lub 

zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach itp., prace polowe/ na użytkach zielonych, 

odnowione wsie, miejsca dziedzictwa kulturowego, zmodernizowaną infrastrukturę wiejską, 

rozwiązania i usprawnienia w zakresie ochrony środowiska, klimatu, różnorodności 

biologicznej, aktywizacji życia kulturalnego i społecznego. 

 

§ 5. 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu i 

przekazanie do Organizatora jednej fotografii/jednego zdjęcia spełniającej/spełniającego  

kryteria wskazane w § 4 i 6 Regulaminu oraz Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku kategorii wiekowej: dzieci i młodzież niezbędne 

jest przekazanie podpisanej Zgody na udział w konkursie przez rodzica/opiekuna 

prawnego, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi § 7 

Regulaminu.  

2. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust.1 jest dostępny na stronach internetowych 

www.dprow.pomorskie.eu i www.pomorskie.ksow.pl. Fotografia bez dołączonego 

formularza nie będzie brała udziału w Konkursie. 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby zgłoszona przez niego fotografia/zdjęcie była/było 

wykorzystywana/e stosownie do potrzeb Organizatora i wymogów jej publikacji /jego 
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publikacji oraz rozpowszechniania na polach eksploatacji wskazanych w §10. W przypadku 

Uczestników konkursu zgłoszonych w ramach kategorii wiekowej: dzieci i młodzież zgoda 

jest wyrażana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

§ 6. 

Zasady Konkursu 

1. W Konkursie oceniana będzie wyłącznie fotografia/zdjęcie spełniające następujące kryteria: 

a) fotografia musi być zapisana w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 

dpi,  plik fotografii nie może przekraczać 10 MB pamięci, 

b) fotografia nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w 

szczególności: logo, data, podpis itp.,  

c) zgłaszana fotografia nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, musi być wolna 

od wad prawnych, a jej treść musi być zgodna z prawem, 

d) uczestnik Konkursu posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii  do 

wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego 

wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze 

informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych 

prezentacjach oraz umieszczania na stronach internetowych bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, 

e) nie dopuszcza się fotomontaży, kolaży, łączenia elementów fotografii pochodzących z 

różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem 

kadrowania),  

f) fotografia nosząca znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej 

zostanie zdyskwalifikowana.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 fotografię/zdjęcie. 

3. Fotografia musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym wskazanie miejsca wykonania /zrobienia 

zdjęcia, rok, w którym zostało wykonane zdjęcie. Dane te wpisywane są w Formularzu 

zgłoszeniowym w odpowiedniej rubryce.  

4. Nadesłana fotografia musi być podpisana w sposób zapewniający jej identyfikację i 

powiązanie z autorem tzn. nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać w sobie imię i 

nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia np. adamkowalski_wykopki. W przypadku zbyt długiego 

tytułu należy go skrócić do kluczowego hasła, by zapisany plik mógł działać prawidłowo. 
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5. Zgłaszana w ramach Konkursu fotografia nie może być publikowana i nagradzana w 

ramach innych konkursów.  

 

§ 7. 

Termin i miejsce nadsyłania prac 

1. Fotografia wraz z informacją nt. zgłaszanej fotografii tj.: imienia i nazwiska autora zdjęcia, 

tytułu zdjęcia oraz kategorii, w ramach której praca fotograficzna jest zgłaszana należy 

przesłać na adres: ksow@pomorskie.eu w terminie od 15 września do 15 października 

2020 roku. 

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem nr 1 i/lub załącznikiem nr 2 należy nadsyłać 

do dnia 15 października 2020 r. na adres: 

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY pn. „Tu jest moje miejsce – Pomorskie!”. 

5. O terminie zgłoszenia decyduje data nadania Formularza zgłoszeniowego wraz z 

załącznikami na   adres korespondencyjny  wskazany w ust. 2  oraz data  nadania  fotografii  

na  skrzynkę poczty elektronicznej wskazaną w ust. 1.  

6. Zgłoszenie, które wpłynie po terminie, o którym mowa w ust. 1, nie będzie podlegało ocenie. 

7. Fotografia/zdjęcie bez załączonego Formularza zgłoszeniowego i stosownych 

załączników nie będzie brała/brało udziału w Konkursie. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie 

przesyłki.  

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika 

konkursu przy zgłaszaniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę danych 

osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika konkursu i/lub 

wręczenie nagrody. 

 

§ 8. 

Prace komisji Konkursowej 

1. Zgłoszone fotografie/zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową, której zadaniem 

będzie wybór autorów najciekawszych fotografii i przyznanie nagród w każdej kategorii 

Konkursu. 
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2. Fotografie/zdjęcia będą oceniane pod względem: 

a) zgodności z tematyką Konkursu, 

b) oryginalnego spojrzenia na problematykę związaną z funduszami UE, 

c) kreatywności.  

3. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do oceny prac nieujmujących tematyki, o której 

mowa w § 4 Regulaminu lub niespełniających wymagań formalnych wskazanych w § 5-7 

Regulaminu. 

4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

5. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.dprow.pomorskie.eu i www.pomorskie.ksow.pl w terminie do dnia 30 listopada 2020 

roku. 

  

§ 9. 

Nagrody 

1. Autorzy najciekawszych fotografii w każdej z kategorii Konkursu zostaną nagrodzeni. 

2. Autorzy najciekawszych fotografii otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 

nieprzekraczającej 18 000 zł brutto, w tym: 

a) w kategorii dzieci i młodzież: 

I miejsce – w wysokości 3000 zł 

II miejsce – w wysokości 2500 zł 

III miejsce – w wysokości 1500 zł 

wyróżnienia x 4 –  w wysokości  500 zł 

b) w kategorii osoby pełnoletnie: 

I miejsce – w wysokości 3000 zł 

II miejsce – w wysokości 2500 zł 

III miejsce – w wysokości 1500 zł 

wyróżnienia x 4 –  w wysokości 500 zł 

3. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród 

finansowych Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego i 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich, wynikających z tego tytułu zobowiązań 

podatkowych, wobec właściwego urzędu skarbowego. Nagroda po potrąceniu podatku 

zostanie przekazana na wskazany, przez nagrodzonego/rodzica/opiekuna prawnego, 

numer rachunku bankowego.  
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4. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2020 roku.  

6. Wręczenie nagród nastąpi po rozstrzygnięciu Konkursu. Forma przekazania zostanie 

ustalona  z nagrodzonymi Uczestnikami Konkursu.   

 

§ 10. 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania fotografii/zdjęcia Organizator nabywa nieodpłatną nieograniczoną 

terytorialnie ani czasowo licencję upoważniającą Organizatora do korzystania z 

majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej (fotografii) na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania 

egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkości nakładu, 

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, 

najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu 

rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą 

elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. na stronach 

internetowych Organizatora, w wydawnictwie książkowym, kalendarzu, publikacjach 

elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych oraz Public 

Relations,  

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia imienia i nazwiska 

Uczestnika konkursu, do czego Organizator jest upoważniony, 

d) przechowywanie w bazie danych, 

e) wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 

f) wystawianie lub publiczną prezentację,  

g) prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami, tworzenia 

opracowań, w szczególności poprzez dodanie różnych elementów, modyfikację oraz 

wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie prawa zależnego do opracowań tych 

prac. 

2. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, do 

dokonywania skrótów oraz obróbek graficznych. 
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3. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie 

opracowaniami utworu. 

4. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu 

wykorzystania przez niego pracy konkursowej, nadesłanej wraz z formularzem 

zgłoszeniowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym 

zakresie. 

5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu korzystania przez 

Organizatora z przekazanych fotografii/zdjęć. 

6. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób 

trzecich, w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

 

§ 11. 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27,  

80-810 Gdańsk; dprow@pomorskie.eu, tel. 58/ 32 68 650.  

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 518.  

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z 

przepisów prawa m.in.  z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.  

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu w Formularzu zgłoszeniowym 

przetwarzane będą w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu oraz publicznego 

udostępniania, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej 

lub drogą elektroniczną, wykorzystania w części lub w całości m.in. na stronach 

internetowych Organizatora, w wydawnictwie książkowym, kalendarzu, publikacjach 

elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych oraz Public 

Relations zgłoszonej do Konkursu fotografii. 

5. W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje  prawo: 

 do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 
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 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych. 

6. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 

ich niepodania będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia, co równoznaczne jest z 

wykluczeniem z uczestnictwa w Konkursie. 

 

§ 12. 

Inne postanowienia 

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i  równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego w przypadku kategorii „dzieci i młodzież” 

Regulaminu konkursu w całości. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i 

zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w 

miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie 

nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, 

zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn. 

4. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii/zdjęć.  

5. Koszty przesyłki Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami ponosi Uczestnik 

konkursu. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 


