
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  POD NAZWĄ  
„CIEKAWE MIEJSCA GMINY WŁOSZAKOWICE” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
2. Celem konkursu jest promocja, popularyzacja historii oraz atrakcji 

turystycznych na terenie gminy Włoszakowice połączona z aktywnym 
spędzaniem czasu wolnego.  

3. Tematem zdjęć są obiekty zabytkowe, atrakcje turystyczne oraz 
przyrodniczo, kulturowo i historycznie ciekawe miejsca gminy Włoszakowice, 
które możemy zobaczyć wykonując aktywność fizyczną m.in. poprzez jazdę 
na rowerze, bieganie, jazdę konną, nordic walking. 

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich zainteresowanych osób 
bez względu na miejsce zamieszkania. 

5. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się Konkurs. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, 

bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator nie wskaże Zwycięzcy 
Konkursu.   

 

§ 2. Terminy konkursu i forma głosowania 

1. Konkurs będzie trwał od 20 lipca do 31sierpnia i podzielony zostaje na etapy. 
2. Termin nadsyłania zdjęć do poszczególnych etapów: 

a) I etap – do 3 sierpnia 
b) II etap – do 17 sierpnia 
c) III etap – do 31 sierpnia 

 
3. Zdjęcia należy przesłać najpóźniej do godziny 12.00 w dniu zakończenia 

poszczególnych etapów konkursu. 
4. Fotografie należy przesłać na adres gosir@wloszakowice.pl z dopiskiem 

„Ciekawe miejsca gminy Włoszakowice” 
5. Spośród przesłanych zdjęć Organizator wybierze maksymalnie 7, do których 

zostanie przypisana jedna z reakcji dostępnych na portalu facebook.com. 
6. Wybór najlepszego zdjęcia odbywać się będzie poprzez głosowanie za 

pomocą kliknięcia odpowiedniej reakcji. 
7. Po każdym etapie zdjęcie z największą liczbą reakcji przechodzi do finału. 
8. Głosowanie odbywać się będzie poprzez profil Gminnego Ośrodka Sportu               

i Rekreacji na Facebook’u  https://www.facebook.com/gosirwloszakowice.  
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§ 3. Zgłoszenie propozycji 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić w każdym etapie 1 fotografię wykonaną przez 
siebie (fotografia w formacie JPG o maksymalnym rozmiarze 8 MB). 

2. Zdjęcia należy wysłać z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, 
numer kontaktowy, miejsce wykonania zdjęcia wraz z krótkim opisem co 
znajduje się na zdjęciu i dlaczego miejsce to warto odwiedzić.   

 
§ 4. Nagrody 

 
1. Każdy uczestnik, który prześle zdjęcie otrzyma pamiątkowy gadżet. 
2. Każdy uczestnik, którego zdjęcie zostanie wybrane do głosowania 

w poszczególnych etapach, otrzyma zestaw gadżetów sportowo-
rekreacyjnych. 

3. Organizator przewiduje następujące nagrody końcowe za zajęte miejsce w 
finale 

I. nagroda – bon na zakup sprzętu sportowego na kwotę 1 000 zł 
II. nagroda – bon na zakup sprzętu sportowego na kwotę 500 zł 

III. nagroda – bon na zakup sprzętu sportowego na kwotę 300 zł 
 

§ 5 Informacje końcowe 
 

1. Nadesłanie zdjęć jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym 
regulaminem, klauzulą RODO oraz ich akceptacją. 

2. Uczestnik wysyłający zdjęcia: 
a) oświadcza, że Zgłoszenie nie narusza praw ani dóbr osobistych osób 

trzecich; 
b) oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanych zdjęć w rozumieniu 

ustawy  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu 
wszystkie  prawa autorskie, które nie są obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich. 

3. Z chwilą wyboru zgłoszonej fotografii do głosowania Uczestnik nieodpłatne 
przenosi autorskie prawa majątkowe na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji  bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach 
eksploatacji, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie 
w inny sposób, w tym ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, 
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystywania na 
oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych m.in. 
Facebook, Twitter, Instagram, na stronie www oraz materiałach 
drukowanych. 



4. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za 
pośrednictwem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - e-mail: 
gosir@wloszakowice.pl lub telefonicznie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 
tel. 65 2 25 29 64 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne 
spowodowane czynnikami zewnętrznymi w przypadku, gdy zdjęcie nie 
zostanie dostarczone do organizatora. 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych 
 

Zgodnie z 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 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego, a Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, 
z siedzibą przy ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice jest 
podmiotem przetwarzającym; 

2) z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomości 
na adres poczty elektronicznej: iod@wloszakowice.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia 
określonego w rozdziale II. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 
uczestniczące w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie równym okresowi 
przechowywania przez Zamawiającego dokumentacji niniejszego 
postępowania; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8) posiada Pani/Pan: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;  
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych**;  
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; 
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• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych;  
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. I lit. c RODO. 

 
**skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą decyzji           
o wyborze Wykonawcy  
***prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
 
 
 


