
Regulamin Pierwszego Sołeckiego Konkursu Fotograficznego 

„ROTMANKA NA FOTOGRAFII” 

 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Sołectwo Rotmanka – Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa 

Rotmanka. Nagrody zostały zakupione z wydzielonego na ten cel budżetu sołeckiego. 

Fundatorem nagród jest również Gmina Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański oraz 

prywatni sponsorzy. 

2. Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców i miłośników Sołectwa Rotmanka. 

Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub 

prawnych opiekunów na udział w Konkursie. 

3. Celem Konkursu jest: 

a. promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sołectwa Rotmanka, 

b. wzbudzenie zainteresowania najbliższym otoczeniem, 

c. zaprezentowanie piękna różnych zakątków Rotmanki 

d. przedstawienie codziennego życia mieszkańców Rotmanki 

e. zebranie aktualnej dokumentacji fotograficznej Rotmanki i najbliższej okolicy 

f. utrwalenie charakterystycznych miejsc i prezentacji ich piękna. 

g. prezentacja zmieniających się pór roku w miejscowości Rotmanka 

4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

 

II. Przepisy szczegółowe 

1. Zgłoszone prace muszą być dostarczone w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub 

przesłane na adres e-mail: solectwo.rotmanka@gmail.com. Zdjęcia powinny być zapisane 

w formacie JPG o minimalnej rozdzielczości 1024x786 pikseli. Prace słabej jakości będą 

dyskwalifikowane. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. 

3. Jeżeli na zdjęciu znajdują się osoby należy dołączyć zgodę na wykorzystanie ich 

wizerunku chyba, że ich obecność jest trwale związana z przedstawianą sytuacją/sceną. 

4. Nośnik CD/DVD ze zdjęciami należy dostarczyć do Sołtysa Sołectwa Rotmanka – 

Mirosława Sulewskiego – ul. Bajki 14/7, Rotmanka. 

5. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęć do Konkursu jest dostarczenie 

wypełnionej karty zgłoszeniowej do konkursu i w razie konieczności zgody na 

wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich zakwalifikowanych do 

Konkursu fotografii w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach 

promocyjnych Sołectwa Rotmanka w tym profilach społecznościowych i publikacjach 

wizualnych. 

7. Dopuszczalna jest obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzanie, itp.), niedopuszczalne są 

fotomontaże, zmiana kompozycji (wycinanie, doklejanie elementów). 

8. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane te prace, które będą spełniać cele Konkursu i 

wpisywać się będą w jego temat. 

9. Zdjęcia winny być opisane – Imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem autora, datą 

wykonania zdjęcia i miejscem. 

10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, ani prac 

zdyskwalifikowanych. 

 

III. Terminy związane z przebiegiem Konkursu 

1. Nadsyłanie prac w nieprzekraczalnym terminie – do 10 września 2020r (23:59). 

mailto:konkurs.ostrowo@gmail.com


2. Ocena komisji konkursowej – do 20 września 2020r. 

3. Ogłoszenie wyników – do 20 września 2020r. 

4. Wyróżniające się zdjęcia będą prezentowane na stronie internetowej / fanpage Sołectwa 

Rotmanka – m.in. pod adresami: www.facebook.com/solectworotmanka oraz 

www.rotmanka.pruszczgdanski.pl  

5. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas wystawy pokonkursowej zorganizowanej przez 

Organizatora konkursu. Dodatkowo informacja opublikowana będzie na stronach 

internetowych Sołectwa Rotmanka. 

6. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie. 

 

IV. Ocena zdjęć 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu - w skład Jury wchodzą członkowie Rady Sołeckiej 

oraz zaproszeni goście. Jury zostanie przedstawione po zamknięciu przyjmowania 

zgłoszeń. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu Jury Konkursowego. 

3. Spośród wszystkich zdjęć Jury wybierze 5 najlepszych fotografii, które będą nagrodzone 

upominkami rzeczowymi. Wybranych zostanie też 20 wyróżniających się zdjęć do 

wystawy pokonkursowej. 

4. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury m.in.: na podstawie poniższych kryteriów: 

a. oryginalność, 

b. walory artystyczno-wizualne, 

c. ulotność zjawiska, 

d. jakość zdjęcia. 

e. Zdjęcia muszą zostać wykonane w 2020 roku. 

5. Jury kieruje się subiektywną oceną. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

6. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc  

ex aequo. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora 

telefonicznie, mailowo lub listownie. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie 

internetowej / fanpage Sołectwa Rotmanka. 

 

V. Nagrody 

1. W Konkursie przewidziano przyznanie nagrody rzeczowej o wartości do 500,00 zł dla 

laureata I miejsca. Miejsca od II – V otrzymają wyróżnienie w postaci zestawu 

upominków.  

2. Autorzy wyróżnionych 20 pozostałych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

3. Jury przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli prace nie będą spełniać ich 

oczekiwań. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela członek Sołectwa Rotmanka – 

Arkadiusz Kuźmiński – sołectwo.rotmanka@gmail.com  

2. Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie 

internetowej / fanpagu Organizatora oraz w gablotach sołeckich. 

3. Organizator zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane z 

przygotowaniem i dostarczeniem zdjęć. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, z chwilą przekazania prac 

udzielają na rzecz Organizatora prawa do ich wykorzystania na wszelkich polach 



eksploatacji, a w szczególności: drukowania w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

zamieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputerów, publicznego odtwarzania. 

6. Przekazanie prawa do przekazania prac nie oznacza przekazania praw autorskich i 

majątkowych. Wszelkie zdjęcia publikowane będą podpisane imieniem i nazwiskiem 

autora.  

7. Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane 

Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia 

nagród oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do 

swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

8. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że: 

a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych zdjęć i nie są 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że zdjęcia nie naruszają praw 

osób trzecich, 

b) nadesłane zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane ani emitowane, 

c) zgłaszane do Konkursu fotografie nie były wcześniej nagradzane w żadnym innym 

konkursie fotograficznym, 

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 

nadesłanych zdjęć, 

e) wykonane zdjęcia pochodzą z 2020 roku 

f) udostępnia bezterminowo ww. prawa na Organizatora zezwalając mu na 

wykorzystanie zdjęć na różnych polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„ROTMANKA NA FOTOGRAFII” 

 
1. Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Adres zamieszkania Uczestnika Konkursu  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Telefon, e-mail Uczestnika Konkursu  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Imię i nazwisko Opiekuna prawnego albo Przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu 
 (dotyczy zgłoszenia osoby niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych)  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPIS PRACY KONKURSOWEJ 
 

1. Nazwa pliku (nazwisko i pierwsza 

litera imienia Uczestnika Konkursu oraz kolejny 
numer fotografii, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu)  

…………………  Opis/Tytuł fotografii  ..………………………………
…………………  
..………………………………
…………………  

2. Nazwa pliku (nazwisko i pierwsza 

litera imienia Uczestnika Konkursu oraz kolejny 
numer fotografii, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu)  

…………………  Opis/Tytuł fotografii  ..………………………………
…………………  
..………………………………
…………………  

3. Nazwa pliku (nazwisko i pierwsza 

litera imienia Uczestnika Konkursu oraz kolejny 
numer fotografii, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu)  

…………………  Opis/Tytuł fotografii  ..………………………………
…………………  
..………………………………
…………………  

4.  Nazwa pliku (nazwisko i pierwsza 

litera imienia Uczestnika Konkursu oraz kolejny 
numer fotografii, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu)  

…………………  Opis/Tytuł fotografii  ..………………………………
…………………  
..………………………………
…………………  

5. Nazwa pliku (nazwisko i pierwsza 

litera imienia Uczestnika Konkursu oraz kolejny 
numer fotografii, zgodnie z Regulaminem 
Konkursu)  
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGI: 
 
 
 

…………………  Opis/Tytuł fotografii  ..………………………………
…………………  
..………………………………
…………………  



 
 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 
 

Oświadczam, że:  
 
1) wyrażam zgodę na udział w Konkursie, zapoznałem się z jego Regulaminem oraz akceptuję jego treść;  
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sołectwo Rotmanka udostępnionych przeze mnie danych osobowych w celu 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);  
3) wyrażam zgodę na powiadomienie przez Organizatora Konkursu o otrzymaniu nagrody albo wyróżnienia pocztą elektroniczną 
oraz w formie ogłoszenia wyników na stronie internetowej Sołectwa Rotmanka;  
4) jestem twórcą – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
880 i 1089) – zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz o przysługują mi do tych fotografii wszelkie prawa autorskie;  
5) wyrażam nieodwołalną zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz 
opublikowanie mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w 
wydawnictwach oraz na stronie internetowej Sołectwa Rotmanka, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych, w 
szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz 
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, Intranecie, Extranecie oraz urządzeniach 
mobilnych;  
6) zobowiązuję się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatora Konkursu z tytułu wad prawnych zgłoszonych do Konkursu 
fotografii, w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, 
majątkowych oraz pokrewnych;  
7) zobowiązuję się – w przypadku zaspokojenia przez Organizatora Konkursu roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr 
osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych oraz pokrewnych w związku z wadami prawnymi zgłoszonych do Konkursu 
fotografii lub zasądzenia od Organizatora Konkursu tych roszczeń – do zwrotu regresowo Organizatorowi Konkursu kwoty 
odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego 
(procesowego);  
8) zobowiązuję się do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do 
postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego z okoliczności 
związanych ze zgłoszeniem fotografii do Konkursu.  
 
 

…………………………………………………….  …………………………………………………….  
Miejscowość i data  Czytelny podpis Uczestnika Konkursu/Opiekuna 

prawnego/Przedstawiciela ustawowego  
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO ALBO PRZEDSTAWICIELA 
USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Konkursie.  
 
 
 
 

…………………………………………………….  …………………………………………………….  
Miejscowość i data  Czytelny podpis Opiekuna prawnego/Przedstawiciela ustawowego  


