
 
 

 

REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Zimowe kadry w gminie Brenna” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zimowe kadry w gminie 

Brenna”. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z 

treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Zimowe kadry w Gminie Brenna” jest Ośrodek 

Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, zwany 

dalej Organizatorem. 

3. Organizator oświadcza, że konkurs fotograficzny nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem 

wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależny jest od przypadku, ani żadną inną formą 

przewidzianą w ustawie o z dnia 19 listopada 2009 r. „o grach hazardowych” z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. .2019.847 tj. z dnia 2019.05.08). 

4. Sponsorem nagród jest Organizator konkursu OPKiS Gminy Brenna oraz Dolina Leśnicy 

SKI&SPA RESORT zwany dalej Sponsorem. 

5. Celem oraz ideą Konkursu jest utrwalenie i pokazanie zimowego piękna gminy Brenna. Jego 

tematyka powinna nawiązywać do aspektów naturalnych, przyrodniczych, kulturowych oraz 

przemysłowych, jak i przekazania wspomnień z nimi związanych w formie fotografii.  

6. Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich chętnych zajmujących się fotografią 

profesjonalną oraz amatorsko, jednak dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą w nim uczestniczyć 

tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko.  

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele Organizatora, Partnera i Sponsorów nagród 

oraz członkowie rodzin Jury. 

§ 2 ZASADY GRY TERENOWEJ  

1. Konkurs fotograficzny rozpoczyna się 6 stycznia 2022 r. i trwa do 28 lutego 2022 roku. 

2. Każdy Uczestnik może nadesłać od 1 do 5 wykonanych przez niego fotografii. Fotografie te 

powinny pokazywać zimowe piękno gminy Brenna. 

3. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs drogą mailową na adres: it@brenna.org.pl 

4. Nadesłane fotografie powinny być zapisane w formacie graficznym .jpg i mieć minimum 2000 

pikseli szerokości. 



 
 

5. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia (załącznik nr 1) zawierający 

m.in. tytuł zdjęcia, przybliżoną datą i miejscem jego wykonania oraz danymi osobowymi autora 

takimi jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i adres e-mail. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych. 

7. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za zgodą ich 

opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody. 

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nigdy nie zostały opublikowane ani 

nagrodzone w żadnym konkursie. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

10. Zgłaszając zdjęcia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, 

których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w 

sieci Internet. 

11. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 

Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub 

usunięcia. 

12. Zgłaszając zdjęcie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć 

podczas ewentualnej wystawy pokonkursowej oraz na stronach internetowych, w publikacjach oraz 

podległych Organizatorowi oraz Sponsorowi. 

 

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 28 lutego 2022 roku. Fotografie nadesłane po terminie nie będą 

brane pod uwagę w Konkursie. 

2. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane Jury) w składzie: 

-Łukasz Muschiol – Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, specjalista z 

dziedziny reklamy, grafiki i PR 

-Łukasz Wojtas – przedstawiciel Doliny Leśnicy SKI&SPA RESORT 

-Marzena Bochnak – specjalista ds. promocji w OPKiS Gminy Brenna 

3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 7.03.2022 roku.  

4. Przy ocenie prac członkowie Jury będą kierować się własnym doświadczeniem, biorąc pod uwagę 

przede wszystkim jak najlepsze nawiązanie do tematyki konkursu. 



 
 

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania 

zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo oraz wyróżnień. 

6. Członkowie Jury nie mogą wykorzystać nadesłanych prac do własnych celów. 

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie bądź/i mailowo do 7 

dni od dnia wyłonienia zwycięzców. 

8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia przez niego 

wymogów regulaminu nagrody ulegają przepadkowi. 

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.brenna.org.pl oraz na portalu 

społecznościowym: Facebook Gminy Brenna.  

10. Termin rozdania nagród ogłoszony zostanie po zakończeniu terminu nadsyłania prac. 

11. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

za I miejsce:  

– nagroda główna – 600 zł + voucher w kwocie 200 zł do wykorzystania na usługi hotelowe w 

„Dolina Leśnicy SKI&SPA RESORT” w Brennej 

- gadżety i upominki 

za II miejsce: 

- 400 zł 

- gadżety i upominki 

za III miejsce: 

- 200 zł 

- gadżety i upominki 

12. Voucher można zrealizować do końca 2022 roku po uprzedniej rezerwacji pobytu w obiekcie 

noclegowym. W przypadku braku wolnych miejsc w pierwotnie wybranym terminie Sponsor 

powinien zaproponować inną datę realizacji nagrody odpowiadającą zwycięzcy Konkursu.  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród wymienionych powyżej. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby 

trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych oraz naruszenie zasad Regulaminu 

skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie. 

 



 
 

§ 3 DANE OSOBOWE 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować 

za pomocą e-maila: iod@brenna.org.pl lub na adres administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji konkursu 

„Zimowe kadry w gminie Brenna” oraz jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na dostarczanie informacji 

marketingowych przez administratora na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu mogą być udostępniane  podmiotom uprawnionym 

do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych  

z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu 

przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w konkursie.  

 

§ 4 WYKORZYSTANIE PRAC 

1. Organizator oraz Sponsorzy Konkursu uzyskują prawo do publikacji nadesłanych na Konkurs zdjęć 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na podległych im witrynach internetowych, portalach 

społecznościowych oraz w lokalnej prasie, publikacjach a także do wielokrotnej ekspozycji prac. 

2. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do wielokrotnego wykorzystania oraz przetwarzania 

wszystkich nadesłanych prac w celach komercyjnych i promocyjnych. 

 

§ 5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.brenna.org.pl 

mailto:iod@brenna.org.pl


 
 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu bez potrzeby informowania 

Uczestników. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały 

promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy „Kodeksu cywilnego” 

oraz „Ustawy o prawach konsumenta”, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

6. Wszelkie spory wynikłe z udziału w konkursie między Organizatorem, a uczestnikami będą 

rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 

Jeśli jednak nie będzie możliwe ugodowe zakończenie  sprawy, wszelkie spory będą rozstrzygane 

przez rzeczowo właściwy sąd dla miejsca siedziby Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 1  

 

Formularz zgłoszenia do konkursu  „ZIMOWE KADRY W GMINIE BRENNA” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………… 

Kontakt telefoniczny: ……………………………………………………….. 

 

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

Tytuł zdjęcia, przybliżona data wykonania zdjęcia oraz miejsce jego wykonania 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Zimowe kadry w gminie Brenna” i go 

akceptuję.  

……………………………. ……………………………… 

Miejscowość, data    Podpis uczestnika 

Wyrażam / Nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie przez Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy 

Brenna moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi 

informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Ośrodek Promocji 

Kultury i Sportu Gminy Brenna za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści 

przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

……………………………………………………. ……………………………… 

Miejscowość, data  Podpis uczestnika  

* niepoprawne skreśl.  
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu „Zimowe kadry w gminie Brenna” 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna,  
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: 
iod@brenna.org.pl lub na adres administratora.  
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Zimowe kadry w gminie 
Brenna” oraz jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na dostarczanie informacji marketingowych przez administratora.  
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu mogą być udostępniane  podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na 
jego polecenie. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia 
roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w konkursie.                                                              
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