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Regulamin uczestnictwa w konkursie fotograficznym „MOJA czysta rzeka”  w ramach 

projektu 

 

„EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” 

 

 

§1  

Organizator i czas trwania konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „MOJA czysta rzeka” jest Fundacja 

Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowa 153, 33-311 Wielogłowy, nr telefonu 

667666508, email: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, strona 

www.fundacjahoryzont360.pl- zwany dalej Organizatorem.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”, 

współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie, w ramach zadania „Edukacja ekologiczna”. 

3. Każdy  z  Uczestników przystępując do niniejszego Konkursu zobowiązuje się stosować 

do niniejszego  regulaminu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.  

4. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 maja 2019r. i potrwa do 15 września 2019r. Czas ten 

rozumiany jest jako czas na złożenie/przesłanie prac biorących udział w konkursie.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o którym mowa w ust.4, o 

czym poinformuje za pomocą swojej strony internetowej.  

6. Obszarem wykonywania zdjęć jest Subregion Sądecki tzn. Powiat Nowosądecki, 

Powiat Limanowski, Powiat Gorlicki i Miasto Nowy Sącz.  

7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§2  

Zasady konkursu 

1. Fundacja Horyzont360 z siedzibą w Wielogłowach 153 jest Organizatorem 

przyjmującym zgłoszenia do konkursu „MOJA czysta rzeka”.  

2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów 

zdjęcia pochodzących z  różnych plików lub  dokonywania zmian oryginalnej 

kompozycji zdjęcia. 

3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres 

mailowy ekobadacze.horyzont360@interia.pl 

4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 

MB, rozdzielczość: min 300 dpi. 

5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w 

tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 
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obyczajowych –w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za 

wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody uprawnionych. 

 

§3  

Warunki udziału 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat w obszaru 

Subregionu Sądeckiego.  Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w 

Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami 

Konkursu”. 

2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust.1, 

powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na 

warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez 

Uczestników – formularz zgody zwarty jest w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego 

do Konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu 

przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na 

w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, 

dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań 

oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. 

§4 

Udział w konkursie 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

a) Wykonać zdjęcie rzeki/potoku/cieku wodnego/jeziora lub innego zbiornika 

wodnego (wg zasad określonych w niniejszym regulaminie), które w opinii 

uczestnika uznane są za czyste i warte pokazania.  

b) Wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

c) Przesłać wykonane zdjęcie wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem (w 

formie zeskanowanego oryginału) na adres mailowy 

fundacja@fundacjahoryzont360.pl w terminie określonym w paragrafie 1 ust.4.  

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, przy czym zdjęcia te ukazują tą 

samą rzekę/potok/ciek wodny/jezioro lub inny zbiornik i jego ten sam odcinek co 

pozostałe zdjęcia.  
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3. Nadesłanie więcej niż 3 zdjęć wg opisu powyżej skutkować będzie dyskwalifikacją 

uczestnika oraz jego prac.  

4. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego 

oświadcza, że: 

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę 

na ich publiczne udostępnienie 

b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo 

licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora oraz jego 

partnerów (z prawem sublicencji) w wydawnictwach publikujących na zlecenie 

Organizatora materiały promocyjne, na stronie www.fundacjahoryzont360.pl, 

http://www.roznowskiemarzen.pl/, https://www.facebook.com/Fundacja-

Horyzont360 na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w taki sposób, jak 

również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji 

Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, 

Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w 

tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących 

zdjęcia nagrodzone w Konkursie Fotograficznym, przesyłanie zdjęcia innym 

podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a 

także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury oraz na 

przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i 

komputerową. 

5. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok, 

w którym zostało wykonane zdjęcie. Dane te wpisywane są w formularzu 

zgłoszeniowym w odpowiedniej rubryce. Nadesłane zdjęcia muszą być podpisane w 

sposób zapewniający ich identyfikację i powiązanie z autorem tzn. nazwa zdjęcia 

zawiera w sobie imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia. W przypadku zbyt długiego 

tytułu należy go skrócić do kluczowego hasła, by zapisany plik mógł działać 

prawidłowo.  

6. Przesyłając zgłoszenie i pracę na adres mailowy Organizatora, uczestnik w tytule 

wiadomości wpisuje: „Konkurs MOJA czysta rzeka”- zgłoszenie (imię i nazwisko 

uczestnika). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez 

Uczestnika przy zgłaszaniu lub niezaktualizowane dane, w szczególności za zmianę 

danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub 

wręczenie nagrody. 

8. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w 

http://www.fundacjahoryzont360.pl/
http://www.roznowskiemarzen.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja-Horyzont360
https://www.facebook.com/Fundacja-Horyzont360
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Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia 

Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w 

Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot 

otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

9. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie 

uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę 

na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję 

b) Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.fundacjahoryzont360.pl 

oraz  http://www.roznowskiemarzen.pl/ i https://www.facebook.com/Fundacja-

Horyzont360 na czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu. 

c) W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę 

na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem 

sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego 

imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Organizatora, 

a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych 

Organizatora oraz Partnerów Organizator, w tym w szczególności na utrwalanie 

i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, 

reprograficzną, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez 

ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie 

fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w 

sieciach komputerowych, Internecie , w kalendarzu, wystawie fotograficznej, 

publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na 

przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i 

komputerową jak również na udziela nie dalszej licencji (sublicencji) 

podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej. 

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www Organizatora, na co uczestnicy 

konkursu wyrażają zgodę.  

 

§5 

Ocena nadesłanych prac 

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez 

Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. 

jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii. 

http://www.fundacjahoryzont360.pl/
http://www.roznowskiemarzen.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja-Horyzont360
https://www.facebook.com/Fundacja-Horyzont360
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3. Spośród nadesłanych prac, Jury wyłoni najlepsze 5 zdjęć, które zostaną nagrodzone 

nagrodami rzeczowymi o wartości 200 zł każda.  

4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

5. Wręczenie i odbiór nagród nastąpi podczas organizowanego w ramach projektu „EKO-

Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” eventu. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane 

o terminie, miejscu o godzinie wręczenia nagród.  

6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy Konkursu nie 

mają prawa do scedowania nagrody na inna osobę. 

7. Nagrody nieodebrane do 14 dni kalendarzowych licząc od terminu ich wręczenia 

przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 

8. Zwycięzcy przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 

9. Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, 

podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę 

Konkursu oznacza dyskwalifikację z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to 

nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

 

§5 

Postanowienia końcowe i zakres przetwarzanych danych 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane 

osobowe jest Fundacja Horyzont360 z siedzibą Wielogłowy 153, 33-311 Wielogłowy, 

tel. 667666508, mail: fundacja@fundacjahoryzont360.pl, wpisana  przez  Sąd  

Rejonowy  dla  Krakowa-śródmieścia w Krakowie,  XII  Wydział Gospodarczy  

Krajowego  Rejestru  Sądowego  do  Rejestru  stowarzyszeń,  innych  organizacji 

społecznych  i  zawodowych,  fundacji  oraz  samodzielnych  publicznych  zakładów  

opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000053778; NIP:7343545004. 

REGON:36618142300000 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 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, „RODO”); 

3. Wszelkie dane osobowe są niezbędne dla realizacji, wykonywania i rozliczania projektu 

„EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” współfinansowanego z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania 

„Edukacja Ekologiczna” oraz wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji  w/w 

projektu.  

mailto:fundacja@fundacjahoryzont360.pl
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4. Dane osobowe będą przetwarzane także w celu monitoringu, zgłoszeń, raportowaniu, 

kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w  

zakresie prawem przewidzianym lub niezbędnym dla działalności Fundacji. 

5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania innym podmiotom, które na 

zlecenie Fundacji uczestniczą w realizacji w/w umowy w szczególności podmiotom 

księgowym, audytowym, informatycznym i innym, które na zlecenie Fundacji 

wykonują niezbędne czynności związane z w/w umową. 

6. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w projekcie „EKO-

Młodzi Badacze na Sądecczyźnie”, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości jego realizacji, wykonywania i rozliczania, a co za tym idzie udziału 

uczestnika w projekcie. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia realizacji w/w projektu, a także do 

upływy terminów określonych w przepisach odrębnych, w tym dotyczących 

archiwizowania dokumentacji projektowej. 

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia 

danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

11. I wobec powyższego uczestnik projektu oświadcza, że zgłaszając swój udział w 

projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

przedstawionych przeze niego dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

projektu „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” przez Fundację i na zasadach wyżej 

określonych oraz zgodnie z :RODO; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne 

służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024); 

wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa w tym z obowiązujących w 

Fundacji regulacji w szczególności Polityki Bezpieczeństwa, Polityki Prywatności 

Serwisów Informatycznych, z którymi się zapoznałem i akceptuję ich treść. 

12. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 

konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Zbierane i 

przetwarzane dane: Imię i nazwisko, Adres zamieszkania, Wiek, e-mail , Telefon 

kontaktowy. 
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13. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady 

zawarte w Regulaminie. 

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, 

pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej 

zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej. 
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Formularz zgłoszeniowy do konkursu „MOJA czysta rzeka” 

 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Wiek  

e-mail kontaktowy  

Telefon kontaktowy  

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu „MOJA czysta rzeka” i  godząc się na jego 

postanowienia, niniejszym zgłaszam do w/w konkursu załączone fotografie ( maksymalnie 3 

fotografie).  

 

 

Tytuł 

opis zdjęcia 

(maksymalnie 600 

znaków) 

Miejsce 

wykonania 

zdjęcia 

Rok w 

którym 

wykonano 

zdjęcie 

Fotografia nr 1     

Fotografia nr 2     

Fotografia nr 3     

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, w tym informacją o 

przetwarzaniu danych osobowych oraz nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

 

 

……………………………………….. 

(Data i Podpis uczestnika konkursu) 

 

W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH – wypełnia dodatkowo opiekun 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu „MOJA czysta rzeka” organizowanym w ramach 

projektu „EKO-Młodzi Badacze na Sądecczyźnie” wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………………………………. ( imię i nazwisko dziecka – niepełnoletniego uczestnika) na 

udział w w/w konkursie oraz przyjmuję do wiadomości postanowienia w/w regulaminu i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń.  

 

………………………………………………… 

(data i podpis opiekuna prawnego/rodzica) 

 

 


