
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W OBIEKTYWIE” 

 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w 

konkursie fotograficznym „Święta Bożego Narodzenia w obiektywie”, zwanym dalej 

„Konkursem” a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania 

zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń”, zwany dalej 

„Organizatorem”. 

 

§ 2. 

CEL KONKURSU 

1. Celem konkursu jest: 

a) pielęgnowanie i utrwalanie tradycji oraz pogłębienie identyfikacji ze swoją 

„Małą Ojczyzną”, 

b) ukazanie piękna i wyjątkowości obrzędów związanych ze Świętami Bożego 

Narodzenia, 

c) pobudzanie zainteresowania folklorem, dawną twórczością ludową, dawnymi 

zwyczajami i obyczajami,  

d) rozwijanie zainteresowania sztuką fotografowania, 

e) rozwijanie zainteresowań artystycznych, kreatywności, wyobraźni, inwencji 

twórczej, 

f) kształtowanie wrażliwości estetycznej i promowanie uzdolnień artystycznych 

oraz motywowanie do ich rozwijania. 

 

§ 3. 

ZAKRES I UCZESTNICY 

1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół i etapów 

kształcenia oraz osób dorosłych. 

2. Tematyka prac: wykonanie fotografii pod tytułem „Święta Bożego Narodzenia w 

obiektywie”. 

3. Kategorie wiekowe uczestników: 

a) klasy I – III szkoły podstawowej, 

b) klasy IV – VIII szkoły podstawowej, 

c) klasy szkół ponadpodstawowych, 

d) osoby dorosłe. 



§ 4. 

PRACA KONKURSOWA 

1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria: 

a) odpowiadać tematowi pracy konkursowej, tzn. obrazować konkretny obrzęd 

(np. Kolędników), dekoracje bożonarodzeniowe domów i ogrodów (np. stoły 

świąteczne, choinki) tradycję, bądź inny element charakterystyczny dla Świat 

Bożego Narodzenia, 

b) praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora, 

c) praca powinna być zapisana w formacie jpg, dłuższy bok zdjęcia powinien 

mieć nie mniej niż 2048 pikseli, minimalna rozdzielczość zdjęcia musi 

wynosić 250 dpi, wielkość pliku nie większa niż 5 MB. 

 

§ 5. 

WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie 

dobrowolne. 

2. Zgłoszenie fotografii konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Fotografie konkursowe należy przekazywać w formie elektronicznej: 

a) w terminie do 31 stycznia 2021 roku, 

b) na adres: e - mail: StowWTP@gmail.com z podaniem imienia i nazwiska 

dziecka - autora fotografii oraz Jego wieku, 

c) w temacie e - maila należy wpisać: Konkurs – „Święta Bożego Narodzenia w 

obiektywie”. 

4. Każdy uczestnik może przesłać od 1 do 3 fotografii. 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, a zgłoszenie pracy musi wskazywać 

autora. 

6. W Konkursie wezmą udział tylko fotografie spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1 

Regulaminu, nadesłane do 31.01.2021 r. 

7. Do fotografii konkursowej powinny być załączone podpisane przez przedstawicieli 

ustawowych lub opiekunów prawnych uczestnika oświadczenia, których treść zawierają 

załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Regulaminu. 

 

§ 6. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Organizator Konkursu powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, 

składającą się z pięciu członków. 

2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac 

konkursowych i wyłania najlepsze spośród nich. 

3. Komisja sporządza protokół z obrad. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Decyzje podejmowane są zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji. 

5. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 
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§ 7. 

OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 1. Podczas oceny prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę: 

a) zgodność pracy z tematyką Konkursu, 

b) oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, 

c) sposób ujęcia tematu, elementów tradycji, 

d) walory artystyczne. 

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie 

 Komisji. 

 

§ 8. 

NAGRODY W KONKURSIE 

1. Laureaci pierwszych 3 miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody 

rzeczowe. 

2. Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane na długoterminowej wystawie stałej. 

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo 

do przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie 

wymagania określone w niniejszym Regulaminie. 

4. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe 

wypłacenie równowartości nagrody. 

 

§ 9. 

EKSPOZYCJA PRAC 

1. Fotografie laureatów Konkursu zostaną wyeksponowane na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu oraz ekspozycji stałej – zorganizowanej przez Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania prac. 

 

§ 10. 

DANE OSOBOWE 

1. Przystępując do Konkursu, opiekun uczestnika wyraża zgodę na: 

a) przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych 

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych RODO. Formularz 

wyrażenia zgody stanowi załącznik nr 2. 

b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym 

m.in. w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, imienia, nazwiska, 

informacji, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora. 

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje 

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej. 

 

 

 

 



§ 11. 

OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej 

„Organizatora”. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator 

konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w nagłych przypadkach. 

4. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany Regulaminu stają się obowiązujące po 

opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora. 

5. Kontakt do Organizatora: Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń, ul. Wolska 

138/140, 01-126 Warszawa, tel.: 782611130, www.stowarzyszeniewtp.pl, e-mail: 

StowWTP@gmail.com 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Załącznik nr 1 - Wzór metryczki dla dziecka oraz zgoda rodzica bądź opiekuna 

prawnego na uczestniczenie dziecka w konkursie. 

2. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację 

wizerunku dziecka w Internecie, lokalnej prasie, siedzibie Urzędu, w związku 

organizacją Konkursu „Święta Bożego Narodzenia w obiektywie”. 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich 

na Organizatora konkursu. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

METRYCZKA 

1. IMIĘ I NAZWISKO 

DZIECKA……………………………………………............................................................. 

2. WIEK: ………………………………………………………………….............................. 

3. NR TEL. ............................................................................................................................... 

4. ADRES E-MAIL: …............................................................................................................. 

5. MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA …............................................................................... 

Zgoda rodzica bądź opiekuna prawnego na uczestniczenie dziecka w konkursie 

1. złożona w dniu ………….……………............................................................................... 

2. przez………………………………………………………………….................................. 

Podpis rodzica/ opiekuna uprawnionego do wyrażenia zgody 

http://www.stowarzyszeniewtp.pl/


 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku dziecka w Internecie, 

lokalnej prasie, siedzibie Urzędu, w związku organizacją Konkursu „Święta Bożego 

Narodzenia w obiektywie”. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgodę można w każdym momencie wycofać, poprzez 

oświadczenie woli złożone na rzecz Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”. Wycofanie 

zgody należy przesłać na adres: StowWTP@gmail.com  . Wycofanie zgody nie ma wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

Dane rodziców/opiekunów prawnych 

___________________________________________________________ 

(czytelnie imię i nazwisko rodzica/ opiekuna uprawnionego do wyrażenia zgody) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 

880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, na 

publikacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Stowarzyszenia 

„Wierni Tradycji Pokoleń” prac fotograficznych zgłoszonych do konkursu „Święta Bożego 

Narodzenia w obiektywie”, których organizatorem jest Stowarzyszenie „Wierni Tradycji 

Pokoleń”. 

___________________________________________________ 

Podpis rodzica/ opiekuna uprawnionego do wyrażenia zgody 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego 

rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” przy 

ul. Wolskiej 138/140, 01-126 Warszawa. 

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/ Pani podopiecznych będą przetwarzane w celu 

realizacji Konkursu fotograficznego „Święta Bożego Narodzenia w obiektywie”, w oparciu o 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych -art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu 

Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu 

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

ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka ………………………………………………, 

będącego autorem pracy konkursowej – zwanej dalej jako „fotografia”, zgłoszonego przez 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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do konkursu fotograficznego „Święta Bożego Narodzenia w obiektywie”, ogłoszonym przez 

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż 

jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do fotografii w zakresie 

wskazanym w niniejszym oświadczeniu. 

Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny autora przenoszę nieodpłatnie na Organizatora 

autorskie prawa majątkowe do fotografii. 

Autorskie prawa majątkowe do fotografii przechodzą na Organizatora w momencie 

podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w 

czasie wykorzystania fotografii i rozporządzania nią, w tym zezwolenie na rozporządzenie 

i korzystanie z opracowania fotografii w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora 

dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach 

eksploatacji: 

a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie; 

a) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

b) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora fotografii zezwalam 

Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań fotografii w zakresie 

wskazanym powyżej. 

Jako przedstawiciel ustawowy autora/opiekun prawny autora fotografii oświadczam, że 

fotografia jest autorstwa mojego dziecka i że w związku z wykonaniem fotografii i 

przeniesieniem majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób 

trzecich. 

 

............……………………………………………. 

(data i podpis - przedstawiciel ustawowy 

autora/opiekun prawny autora) 


