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1) Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach. 

2) Konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest powiatowy.   

 

1) zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami turystyczno-

przyrodniczymi okolicy oraz odwiedzanych dalszych miejsc, 

2) uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającej nas przyrody, 

3) propagowanie form aktywnego wypoczynku, 

4) popularyzowanie twórczości artystycznej, 

5) rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

 

Tematyką konkursu jest wakacyjna fotografia zawierająca pozdrowienia dla GOK. W kadrze może 

być ujęta maksymalnie jedna osoba. 

 

1) Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. 

2) Uczestnicy konkursu przygotowują wakacyjną fotografię przedstawiającą jakieś ciekawe, piękne, 

emocjonujące, interesujące lub nietypowe miejsce, widok, sytuację z wakacji. Na fotografii muszą 

się też znajdować pozdrowienia dla GOK o następującej treści:  GOK Buczkowice. Pozdrowienia 

mogą być na przykład napisane na kartce trzymanej przez kogoś, napisane patykiem na piasku, 

ułożone z liści, gałęzi, kamyków itp. W kadrze może być ujęta maksymalnie jedna osoba. 

3) Na konkurs nie będą przyjmowane kolaże zdjęć. 

4) Uczestnik konkursu wykonuje jedną fotografię i przesyła ją, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, na 

adres mailowy GOK: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com do dnia 28.08.2020 włącznie. Plik jpg 

powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz miejscowością. Jeżeli na zdjęciu będzie 

ujęta osoba, inna niż autor zdjęcia lub jego rodzic, należy również przesłać wypełnioną zgodę na 

przetwarzanie wizerunku tej osoby.   

5) W treści maila również powinna znajdować się informacja o autorze zdjęcia: imię, nazwisko, 

wiek i miejscowość autora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na 
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przetwarzanie danych osobowych moich/moich i mojego dziecka zawartych w dokumentach dla 

potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu oraz w celu archiwizacyjnym zgodnie z kartą 

zgłoszenia – załącznik nr 1 do regulaminu. 

6) Wraz z fotografią należy przesłać, stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu, wypełnioną 

KARTĘ ZGŁOSZENIA – załącznik nr 1, a w przypadku gdy w kadrze ujęta jest inna osoba, niż autor 

zdjęcia lub jego rodzic, musi ona wypełnić ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU – załącznik 

nr 2. Załączniki można wypełnić elektronicznie lub przesłać zdjęcie/skan załączników wypełnionych 

ręcznie.  

 

1) Fotografie wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać na: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com 

do 28 sierpnia br. (włącznie). 
2) Spośród nadesłanych prac jury wybierze 10 prac, które 4 września o godz. 15.00 udostępnimy na 

fanpage’u GOK. Od tego momentu rozpocznie się internetowe głosowanie na najlepsze zdjęcie. Za 

ważny głos uznaje się: „lajk” w postaci łapki w górę pod wybraną fotografią. Można głosować na 

kilka zdjęć. 

3) Głosowanie zakończy się 6 września o godzinie 18:00. 

4) Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 7 września o godz. 12:00. Wyniki zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach www.gokbuczkowice.com oraz 

fanpage’u GOK. 

5) Autorzy 6 najlepszych fotografii, które zdobędą największą ilość Waszych „lajków”, otrzymają 

dyplomy i nagrody rzeczowe. 

6) Nagrody zostaną przekazane laureatom, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, najpóźniej 

do 18 września 2020 r.  

7) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

1) Wszyscy uczestnicy konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą 

można pobrać ze strony internetowej GOK-u (karta zgłoszenia, załącznik nr 1). Osoba znajdująca 

się na fotografii (jeżeli nie jest autorem zdjęcia lub jego rodzicem) musi podpisać zgodę na 

wykorzystanie wizerunku (zgoda na wykorzystanie wizerunku – załącznik nr 2). W przypadku 

uczestników niepełnoletnich taką zgodę muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie osób 

niepełnoletnich. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczny z brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

    Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, ul. 

Wyzwolenia 554, 43-374 Buczkowice, REGON: 072361087, tel. (33) 8177 120, e-mail: 

gokbuczkowice@gokbuczkowice.com. GOK powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gokbuczkowice.com lub listownie na adres siedziby 

administratora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach 

archiwalnych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą 

przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu konkursu. Równocześnie informujemy, iż dane 
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osobowe mogą być przekazywane do administratorów obsługujących systemy teleinformatyczne 

GOK, do placówek szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Buczkowice oraz Urzędu Gminy 

Buczkowice, a także do podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów 

prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia danych chyba, że istnieje inna 

podstawa prawna przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do 

Organu Nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.   

 

1) Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika 

niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej 

twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej 

staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od 

odpowiedzialności za takie naruszenie. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach 

promocyjnych bez dodatkowej zgody autorów oraz bez wypłacenia honorariów autorskich. 


