
REGULAMIN KONKURSU „KRAJNO I OKOLICE NA STAREJ 

FOTOGRAFII” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CELE KONKURSU: 

1. Organizatorami konkursu są : Właściciel portalu internetowego krajno.pl wraz z Filią 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Krajnie. 

2. Celem konkursu jest: podniesienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie 

dokumentowania historii swoich miejscowości oraz promocja poprzez fotografie. 

3. Za uczestnika konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin 

Konkursu terminie złoży osobiście lub przez pośrednika w siedzibie biblioteki, prześle za 

pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Krajnie, Krajno – Parcele 7, 26- 008 Górno  lub prześle w wersji elektronicznej na adres 

info@krajno.pl zgłoszenie (załącznik nr 1) i zdjęcia zwane dalej „fotografią konkursową” 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

4. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www.krajno.pl  

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:  

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która dostarczy osobiście, 

przez pośrednika bądź nadeśle za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich lub 

prześle w wersji elektronicznej  fotografie konkursowe (decyduje data wpływu) wraz z 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), a w 

przypadku osób niepełnoletnich załącznik podpisany przez rodzica lub opiekuna 

prawnego.  

2. Dostarczenie lub nadesłanie fotografii konkursowej przez uczestnika jest 

jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie.  

3. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez organizatora.  

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów, sporządzonych na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

5. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:  



 zgłoszone do Konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób 

trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw 

autorskich innych podmiotów, 

 udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na 

korzystanie z fotografii konkursowych w celu ich publikacji bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska uczestnika 

przy publikacji jego fotografii.  

6. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń 

wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez 

uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do 

pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.  

7. Fotografie, do których nie zostaną załączone oświadczenia uczestnika lub opiekuna 

prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich),co do zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nie będą brały udziału w Konkursie.  

III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE 

1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dziesięć zdjęć. 

2. Fotografie konkursowe muszą przedstawiać: wydarzenia kulturalne i społeczne, 

uroczystości kościelne, zwyczaje oraz codzienne życie mieszkańców, miejsca, 

budynki, walory przyrodnicze itp. wyłącznie z terenu Krajna i okolic, które terytorialnie 

należą do  gminy Górno. Dopuszcza się do konkursu fotografie z sąsiadującej z 

Krajnem  Świętej Katarzyny.  

3. Do konkursu przyjmowane będą zdjęcia wykonane przed rokiem 1980 

4. Na odwrocie fotografii lub na przypiętej do zdjęcia kartce, a w przypadku zdjęć 

przekazanych w wersji elektronicznej w dodatkowym opisie załączonym w 

elektronicznym dokumencie tekstowym należy umieścić metryczkę zawierającą dane:  

  tytuł fotografii(co przedstawia), 

  imię i nazwisko uczestnika, 

  data urodzenia, 

  imię i nazwisko opiekuna(w przypadku, gdy autor nie jest pełnoletni),  

  adres zamieszkania i nr telefonu. 



5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie fotografii 

konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych 

względów powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i 

rozpowszechniania. 

6. O wykluczeniu fotografii konkursowych decyduje organizator. Decyzja organizatora 

jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.  

7. Ze względu na fakt, że dostarczone na Konkurs fotografie w wielu przypadkach 

stanowią cenne pamiątki rodzinne organizator zwróci je uczestnikom po uprzednim 

zeskanowaniu i zakończeniu wystaw związanych z Konkursem.  

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika 

Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez laureatów 

Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od 

organizatora.  

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w 

szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa 31 stycznia 2014 roku.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu. 

Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie 

Organizatora.  

3. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatora. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

5. Organizator Konkursu kontaktować będzie się z laureatami Konkursu osobiście, 

telefonicznie lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie krajno.pl oraz na tablicy 

ogłoszeniowej w Bibliotece Publicznej w Krajnie.  



7. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia indywidualne w kategoriach ustalonych 

przez Jury.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii w mediach, na stronach 

internetowych w szczególności na stronie internetowej krajno.pl lub eksponowania zdjęć 

na wystawach bez dodatkowej zgody uczestników. 

9. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator w 

porozumieniu z Jury.  

10. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadomi 

laureatów telefonicznie. 

11. Organizator nie zwraca kosztów podróży laureatów.  

VI. UWAGI ORGANIZACYJNE: 

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem telefonu 41/302 

37 93 lub w siedzibie biblioteki w godzinach od 8 00 – 14 00. 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

………………………………… 

(Miejscowość, data)  

Zgłoszenie 

Zgłaszam na konkurs pod hasłem „Krajno i okolice na starej fotografii”  zdjęć pt. 

1……………………………. …………………………………………………………………………… 

2……………………………. …………………………………………………………………………… 

3……………………………. …………………………………………………………………………… 

4…………………………………………. ……………………………………………………………… 

5…………………………..………………………………………………………………………    …… 

6……………………………. …………………………………………………………………………… 

7……………………………. …………………………………………………………………………… 

8…………………………………………. ……………………………………………………………… 

9………………. ………………………………………………………………………………………… 

10……………. ………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                                               …………………………………………………. 
                                                                           (czytelny podpis uczestnika)  
                       

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

………………………………… 

(Miejscowość, data)  

 

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych* moich, *mojego dziecka (imię i 

nazwisko) ………………………………………………………….  przez Bibliotekę Publiczną w 

Krajnie i portal www.krajno.pl na potrzeby przebiegu konkursu „Krajno i okolice na starej 

fotografii”  

 

 

………………………………………………….. 

*(czytelny podpis)  

*(czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 


