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R  E G U L A M I N    K O N K UR SU    

„Moja mała Ojczyzna”  

 
I. Organizator:  

 

1. Gmina Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek  

 

II. Przedmiot i zasady konkursu: 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych fotografii, które przedstawiać będą obiekty 

dziedzictwa kulturalno – lokalnego.  

 

Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na 

stronie internetowej www.cisek.pl i obowiązuje do czasu jego zakończenia.  

 

III. Uczestnicy 

 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży gmin partnerskich, tj. Gminy Cisek oraz Miasta 

Zulova, uczęszczających do szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

 

IV. Cel konkursu: 

 

Cele konkursu: 

 

1. zwiększenie wiedzy na temat charakterystycznych dla gmin partnerskich obiektów dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego,  

2. aktywizacja dzieci i młodzieży, 

3. włączenie w życie społeczne. 

 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu Łączy nas kultura, współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. 

Przekraczamy granice. 

 

V. Zasady uczestnictwa: 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna 

prawnego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Prace należy składać wraz z prawidłowo wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Prace należy składać: 

a. Na elektronicznym nośniku danych osobiście (sekretariat Urzędu Gminy) lub pocztą na 

adres: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek 

b. Przesyłając pracę na adres: gminacisek@gmail.com (formularz zgłoszeniowy należy 

dostarczyć w wersji papierowej zgodnie z punktem 4a, wraz z potwierdzeniem przesłania 

pracy na adres e-mail) 

http://www.cisek.pl/
mailto:gminacisek@gmail.com
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5. O terminowości zgłoszenia pracy, decyduje data wpływu.  

6. Termin składania zgłoszeń upływa 22 listopada 2021 r. do godziny 16.00 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 listopada 2021 r., a dane zwycięzców 

opublikowane zostaną na stronie internetowej www.cisek.pl.  

8. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie ustalone w późniejszym terminie w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej. 

9. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie fotografie. 

 

VI. Dane osobowe Uczestników Konkursu 

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z  dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie 

określonym w Formularzu Zgłoszeniowym jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.  

3. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Regulaminu będą przechowywane w bazie danych.  

4. Administratorem danych jest Wójt Gminy Cisek. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego 

Konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

7. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.  

8. Dane laureatów Konkursu: imię i nazwisko, zostaną umieszczone na stronie internetowej 

Organizatora. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez 

Zgłaszającego.  

 

VII. Licencje  

 

1. Zgłaszający oświadcza, że praca chroniona jest autorskimi prawami majątkowymi oraz, że 

przysługują mu do niej wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe. 

2. Zgłaszający oświadcza, że praca sporządzona została samodzielnie, ma charakter indywidualny                 

i nie narusza praw osób trzecich.  

3. Z chwilą dostarczenia pracy na adres podany przez Organizatora, Zgłaszający nieodpłatnie 

przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarza pracy oraz udziela licencji niewyłącznej, 

nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z niej na następujących polach 

eksploatacji:  

a. utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, 

systemu i formatu; 

b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  

c. wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej w tym do sieci Internet;  

4.  Korzystając z licencji na wszelkich wyżej wymienionych polach eksploatacji, organizator 

zapewni przestrzeganie osobistych praw autorskich Zgłaszającego, w szczególności prawa do 

informowania o autorze pracy.  

5. Zgłaszający zezwala organizatorom na wykonywanie praw zależnych do Opowiadania, tj. na 

rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych oraz wyraża zgodę, aby udzielali dalszej 

zgody na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.  
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6. Zgłaszający na własny koszt przejmie odpowiedzialność Organizatorów w związku z wszelkimi 

roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez 

opowiadanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.  

7. Zgłaszający będzie bronić organizatorów na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub 

postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.  

a. Jeśli korzystanie z pracy stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa strony lub osoby 

trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Zgłaszający może 

uzyskać dla organizatora prawo dalszego użytkowania pracy. 

 

VIII. Ocena prac 

 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która będzie się składać z:  

 

a. po dwóch przedstawicieli z gmin partnerskich, 

 

2. Przy ocenie, Komisja zastosuje następujące kryteria:  

 

a. oryginalny pomysł, 

b. przejrzystość, 

c. oryginalność wykonania, 

d. jakoś zdjęcia.  

 

3. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu. 

 

IX. Nagrody 

 

1. Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe na łączną pulę środków finansowych do 

wysokości 1 240,00 zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści zł 00/100). 

2. Planuje się przyznanie nagrody specjalnej oraz 20 nagród dodatkowych.  

Dodatkową nagrodą dla autorów będzie wykorzystanie ich zdjęć na wystawie zlokalizowanej w 

Urzędzie Gminy Cisek. Najlepsze ze zdjęć, nagrodzone nagrodą specjalną, będzie wykorzystane 

na okładce notesu promocyjnego.  

3. Nagrody są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. 

4. Termin i miejsce wręczenia nagród zostanie ustalone w późniejszym terminie w zależności od 

sytuacji epidemiologicznej. 

 

X. Postanowienia końcowe: 

 

1. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska i informacji                           

o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych bądź                        

w mediach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

6. Wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Organizator. 
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7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

8. Nadesłane zgłoszenia nie będą zwracane Uczestnikom. 

9. Informacje na temat konkursu można uzyskać: 

a) Kamila Kostka, UG Cisek, 77 4871 159 


