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REGULAMIN KONKURSU SPECJALNEGO 

Dożynkowe Migawki 

 

§ 1 Organizator: 

 

Gminne Centrum Kultury Promocji i Czytelnictwa w Rzepienniku Strzyżewskim 

przy patronacie Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

§ 2 Cele konkursu: 

 

1. Promocja największej imprezy kulturalnej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski jako wydarzenia 

integrującego społecznie. 

2. Promocja regionu i podniesienie świadomości o jego kulturze i historii.  

3. Wytworzenie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród mieszkańców. 

4. Rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ukierunkowanych na 

tworzenie: tekstów pisanych oraz fotografii reportażowych i artystycznych. 

5. Promocja twórczości amatorów fotografii i redaktorów krótkich form tekstowych.   

 

§ 3 Uczestnicy: 

1. Konkurs adresowany jest do: 

- dzieci,  

- młodzieży, 

- dorosłych, 

mieszkających na terenie Gminie Rzepiennik Strzyżewski . 

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden materiał w obrębie jednej kategorii konkursowej. 

2. Do konkursu można zgłaszać tylko teksty oryginalne i autorskie zdjęcia, nigdzie wcześniej nie 

publikowane i nie nagradzane. 

3. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu tekstów i fotografii. Zastrzega sobie prawo 

do dysponowania nimi według uznania w celach promocyjnych i informacyjnych.  



4. Wraz ze zgłaszaną pracą konkursową każdy autor podpisuje i przesyła do Organizatora 

oświadczeni (do pobrania jako załącznik). 

WAŻNE: W przypadku dzieci zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic bądź opiekun prawny. 

 

§ 5 Przedmiot konkursu: 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy i przebiega równolegle w dwóch kategoriach formalnych:  

a) tekst pisany, który:  

- ma stanowić odpowiedź na pytanie: Skąd się bierze wyjątkowość Dożynek Gminnych w 

Rzepienniku Strzyżewskim? 

- przyjmie formę krótkich materiałów tekstowych o objętości od 250 do max.  

2 tys. znaków ze spacjami, 

- zostanie sformatowany wg kryteriów: rodzaj czcionki - Times New Roman, wielkość 

czcionki - 12 pkt, interlinia – 1,5, marginesy standardowe, 

- zostanie przesłana zgodnie z zasadą opisaną poniżej, w pkt 2. 

b) fotografia, która: 

- będzie przedstawiać wyjątkowość Dożynek Gminnych w Rzepienniku Strzyżewskim, 

ujęte kadrem aparatu fotograficznego w formie zdjęć archiwalnych  

- wykonana została z poszanowaniem praw do ochrony wizerunku osób na nim 

przedstawionych  

- podporządkowana zostanie regułom technicznym: 

‣ Rozdzielczość minimalna 200 dpi (bez sztucznego powiększania), 

‣ Ostrość na etapie wykonywania zdjęcia (bez wyostrzania obróbką graficzną), 

‣ Preferowany format pliku: jpg lub png. 

 

2. Wśród powyższych kategorii formalnych zostaną wyodrębnione następujące kategorie 

wiekowe: 

- dzieci (8 - 13 lat)  

WAŻNE:  dopuszcza się pomoc dorosłych przy formatowaniu tekstu i wysłaniu zgłoszenia  

- młodzież (14 – 18 lat), 

- dorośli (powyżej 19 roku życia). 

3. Prace konkursowe przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy 

Organizatora konkursu: biuro@gckrzepiennik.pl, z zastosowaniem następujących reguł: 

- zgłaszaną pracę wysyła się jako załącznik wiadomości mailowej, 

- nazwę załącznika (wysyłanego pliku) oraz tytuł maila stanowią: imię i nazwisko autora oraz 

kategoria konkursowa (tekst pisany lub fotografia),  

- oprócz pracy konkursowej zgłaszający zobowiązany przesyła podpisane oświadczenia 

- przyjęcie pracy do udziału w konkursie potwierdzone będzie za pomocą wiadomości 

zwrotnej.  

4. Prace można składać w terminie od 16 czerwca do 6 lipca br. do godz. 16.00.  

Zgłoszenia nadesłane w późniejszym terminie nie będą podlegać ocenie ani zwrotowi. 
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§ 6 Kryteria i tryb oceny: 

 

1. Powołane przez Organizatorów, niezależne i profesjonalne Jury, w skład którego wejdą 

- przedstawiciel mediów, 

- fotograf profesjonalista, 

- autor tekstów z doświadczeniem wydawniczym 

ocenią zgłoszone do udziału w konkursie prace stosując poniższe kryteria: 

- zgodność z tematyką  

- poziom artystyczny i oryginalność w ujęciu tematu, 

- samodzielny i twórczy charakter pracy 

- w przypadku tekstów: poprawność językowo-stylistyczna,  

- w przypadku fotografii: poziom obróbki graficznej zdjęcia. 

2. Jury wyłoni laureatów i wyróżnionych, a także przyzna nagrody rzeczowe (dzieci)  

i finansowe (dorośli), których wysokość warunkowana będzie poziomem artystycznych prac.  

3. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą: 

- zawierać żadnych rasistowskich elementów, wulgaryzmów, obrażać uczuć religijnych oraz 

moralności ani naruszać niczyich dóbr osobistych, 

- stwarzać podejrzenia dotyczącego naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych. 

4. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.  

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 lipca br. za pośrednictwem strony internetowej 

Organizatora, gdzie zostanie umieszczony protokół pokonkursowy wraz z listą nagrodzonych 

oraz terminem wręczenia nagród. 

6. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na użycie utworów i wizerunków uczestników 

w kampanii promocyjnej wydarzenia jakim są Dożynki Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe: 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. 

W przypadku zróżnicowanego poziomu artystycznego nadesłanych prac Jury ma prawo nie wyłonić 

laureatów lub przyznać równorzędne miejsca. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w związku z niewystarczającą liczbą 

zgłoszeń lub ze względów niezależnych od organizatora. 

2. W razie pytań lub niejasności uczestnicy proszeni są o kontakt pod numerem telefonu:  

14 6531571 lub adresem mailowym: biuro@gckrzepiennik.pl. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Promocji w 

Rzepienniku Strzyżewskim (Rzepiennik Suchy 200, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, tel. 

kontaktowy: 14 653 15 71, adres e-mail: biuro@gckrzepiennik.pl)      

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń 

związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania 

działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 a Ustawy z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu 

zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 
5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.  

 

 


