
Zarządzenie nr OR.I.0050.76.2018 

Burmistrza Gogolina 

z dnia 16.05.2018 r.  
 

 

w sprawie Regulaminu konkursu fotograficznego „Gogolińskie perełki”, czyli gmina 

Gogolin w obiektywie Mieszkańców i Przyjaciół. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), 

zarządza się, co następuje: 
 

 

§1. Ogłaszam z dniem 28 maja 2018 roku, Regulamin konkursu fotograficznego 
„Gogolińskie perełki”, czyli gmina Gogolin w obiektywie Mieszkańców i Przyjaciół. 

 

 

§ 2. Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§ 3. Powołuję komisję konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący Komisji – Robert Smiatek; 

 

2. Członek Komisji – Judyta Boruta; 

 

3. Członek Komisji – Mariusz Czarnas; 

 

4. Członek Komisji – Jerzy Golczuk; 

 

5. Członek Komisji – Katarzyna Lindhorst. 

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002232


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Gogolińskie perełki” 

 

 
 

Karta zgłoszenia konkursowego  

 

Dane uczestnika konkursu:  

 

imię i nazwisko / nazwa organizacji 

 

.............................................................………………………………………........................... 
 

numer telefonu  ......................................................................................................................... 

 

adres e–mail  ............................................................................................................................. 

 

Tytuł fotografii (miejsce wykonania) 

.................................................................................................................... 

 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „Gogolińskie perełki” 

 

 

OŚWIADCZENIA  

 

  Oświadczam, iż posiadam pełnię praw autorskich do fotografii, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666  

z późn. zm.). 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
 

a) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Gogolin, ul. Krapkowicka 

6, 47-320 Gogolin; 

b) moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu fotograficznego 

„Gogolińskie perełki”; 

c) moje dane bez podstawy prawnej nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 

d) mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do 

kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), 

e) mam prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli 

dane te nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są 

przetwarzane.  

 

 Oświadczam, iż zapoznałem (-łam) się z treścią regulaminu i akceptuję jego warunki.  

 

 

 

............................................................... 

(data i podpis autora) 

 

 

Oświadczenie 
 

Oświadczam, iż zapoznałem (-łam) się z treścią regulaminu, akceptuję jego warunki i wyrażam 

zgodę na udział niepełnoletniego …………………………………………….. w konkursie 

fotograficznym. 

 

............................................................... 

(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 



Regulamin konkursu fotograficznego  

„Gogolińskie perełki”, czyli gmina Gogolin w obiektywie 

Mieszkańców i Przyjaciół 

 

 

I. Informacje ogólne 

1. Konkurs obejmuje wybór najciekawszych fotografii, przedstawiających gminę 

Gogolin – ciekawe miejsca i zabytki, wydarzenia społeczne w mieście i na wsi, 

gminne uroczystości, tradycje i obrzędy, walory przyrodnicze i pejzaże oraz migawki 

z życia codziennego.  

2. Wyłonione fotografie zostaną wykorzystane do celów promocyjnych gminy Gogolin.  

3. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina.  

 

II. Cele konkursu 

1. Zaktywizowanie społeczności lokalnej, wzmocnienie jej więzi z miejscem 

zamieszkania oraz wzmocnienie spoistości społecznej. 

2. Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii obrazujących gminę 

Gogolin. 

3. Wzmocnienie spoistości społecznej. 

4. Promocja walorów miasta i wsi oraz lokalnych grup działania. 

5. Wzmocnienie współpracy mieszkańców i władz samorządowych. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz organizacje działające na terenie 

Gminy Gogolin, które: 

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia; 

b) do zgłaszanych do konkursu fotografii dołączą podpisaną „Kartę zgłoszenia 

konkursowego” (załącznik nr 1), zawierającą dane osobowe zgłaszającego oraz 

oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do fotografii, w rozumieniu ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

2. Autorzy nagrodzonych prac będą musieli wyrazić zgodę na nieodpłatne przeniesienie 

na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do przedstawionych prac w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) na polach eksploatacji 

określonych w art. 50 ww. ustawy. 

3. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę na udział w konkursie 

pełnoletnich przedstawicieli ustawowych. Podpisaną zgodę należy dostarczyć do 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 2 na parterze, w 

terminie do 29 czerwca 2018 r.  

4. Wszystkie nadesłane fotografie stają się własnością Organizatora konkursu, który 

może je w dowolny sposób wykorzystać na wszystkich polach eksploatacji (m. in. w 

materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora). 

5. Najciekawsze z nadesłanych fotografii (maksymalnie 15 zdjęć) zostaną opublikowane 

podczas wystawy fotograficznej w Kamieniu Śląskim oraz wykorzystane w 

materiałach promocyjnych Gminy Gogolin.  

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska 

i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie. 

 



Regulamin konkursu fotograficznego  

„Gogolińskie perełki”, czyli gmina Gogolin w obiektywie 

Mieszkańców i Przyjaciół 

 

 

 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Oczekiwane są prace fotograficzne w wersji cyfrowej, w formacie JPG lub innym 

formacie plików graficznych, w wielkości umożliwiającej wydrukowanie zdjęć w 

formacie A2 (min. 300 DP, nie mniej niż 2 MB i nie więcej niż 10 MB). 

2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 5 fotografii.  

3. Zdjęcia należy wysłać mailowo na adres: kl@gogolin.pl lub dostarczyć do Wydziału 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 2 na 

parterze, dołączając „Kartę zgłoszenia konkursowego” w terminie do 4 lipca 2018 r. 

 

V. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs trwa od 28 maja do 4 lipca 2018 r.    

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 24 lipca 2018 r. 

3. Wyniki oraz zwycięskie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na Facebooku. 

 

VI. Zasady przyznawania nagród 

1. Wybór laureatów konkursu opiniuje komisja konkursowa ustanowiona przez 

Burmistrza Gogolina.  

2. Burmistrz Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji konkursowej 

decyduje o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrody w postaci voucherów. Łączna pula nagród 

wyniesie do 3 000 zł.  

4. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu. 

5. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół. 

 

VII. Organizator konkursu 

    Burmistrz Gogolina 

Urząd Miejski w Gogolinie 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 

2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści 

Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować pisemnie na adres e-mail: 

kr@gogolin.pl. 

 

mailto:kl@gogolin.pl

