
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Mój Radłów i radłowska gmina” 
 

I. Przepisy ogólne 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego i fundatorem nagród jest Burmistrz 

Radłowa. 

1.2 Konkurs ma charakter otwarty. Jest adresowany zarówno do amatorów jak i 

profesjonalnych fotografów. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia 

pisemną zgodę na udział w konkursie rodziców lub prawnych opiekunów. 

1.3 Celem konkursu jest: 

a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Gminę, 

piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ludzi, ciekawe miejsca i obiekty użyteczności 

publicznej oraz tradycję i kulturę, 

b) wszechstronna prezentacja Gminy w formie artystycznej dokumentacji, jej 

gromadzenie i archiwizowanie, 

c) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez 

Organizatora. 

1.4 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w 

niniejszym regulaminie. 

1.5 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja konkursowa. Decyzja komisji 

konkursowej jest ostateczna bez możliwości odwołania. 

 

II. Przepisy dotyczące prac 

2.1 Każdy z uczestników może zgłosić na konkurs do 4 zdjęć wyłącznie w wersji 

elektronicznej. 

2.2 Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać wyłącznie na działaniach 

polegających na kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie 

inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. 

2.3 Prace konkursowe powinny być wykonane na terenie Gminy Radłów w sposób 

umożliwiający identyfikację miejsc. 

2.4 Zdjęcia powinny być wykonane w następujących kategoriach: 

• zima  

• wiosna 

• lato  

• Jesień 

2.5 Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg w rozdzielczości minimum 3000 x 2000 

pikseli. Technika wykonania zdjęć - dowolna. 

2.6 Nośnik (płyta CD/DVD) na którym będą zapisane zdjęcia, powinien być podpisany (imię 

i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być 

umieszczony w zaklejonej kopercie. Koperty należy przesłać lub dostarczać na adres: 

Urząd Miejski w Radłowie, 33-130 Radłów, ul. Kolejowa 7 z dopiskiem „Mój Radłów i 

radłowska gmina”. 

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii 

w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-

reklamowych. 

2.8 Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że: 



a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w 

zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, 

b) w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby - posiada zgodę tych osób na 

rozpowszechnianie ich wizerunku, 

c) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i 

wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

(art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; 

Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania 

techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej 

Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez 

względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, 

d) zdjęcia nie były wcześniej nagradzane ani wyróżniane w żadnym konkursie a także 

nie były publikowane w czasopismach, książkach, kalendarzach, materiałach 

reklamowych oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych, 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, 

nazwisko, adres zamieszkania - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

2.7. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora. 

 

III. Terminarz 
3.1. Termin nadsyłania prac upływa dnia 22.11.2021 r. (decyduje data złożenia w siedzibie 

Organizatora - Urząd Miejski w Radłowie, biuro obsługi klienta). 

3.2. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa. 

3.3. Ocena prac odbędzie się do dnia 30.11.2021 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. 

3.4. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni w ostatnim wydaniu Radła 2021 

r. 

3.5. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Gminy Radłów 

www.gminaradlow.pl. 

3.6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora konkursu 

 

IV. Nagrody i wyróżnienia 

4.1. Organizator przewiduje przyznanie nagród o łącznej wartości 1500 zł.  

 

KONTAKT: 

1. Regulamin i karty zgłoszeń można odbierać w Urzędzie Miejskim w Radłowie (biuro obsługi 

klienta) oraz pobierać ze strony internetowej www.gminaradlow.pl 

2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6782044 wew. 14 

email: informatyk@gminaradlow.pl 

3. Załączniki: karta zgłoszenia.

http://www.gminaradlow.pl/
http://www.gminaradlow.pl/


KARTA ZGŁOSZENIA 

do KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Mój Radłów i radłowska gmina” 

organizowanego przez Gminę Radłów 

 
…………….……………..                          …………………                                  ……….……….. 
Imię i nazwisko                                               telefon                                           adres e-mail 

 
……………………………………………….                          ………………………. 
adres zamieszkania/korespondencji                                                                data urodzenia 
 
……………………………………                      
miejsce wykonania zdjęcia nr 1   
 
……………………………………                       
miejsce wykonania zdjęcia nr 2 
 
……………………………………..  
miejsce wykonania zdjęcia nr 3  
 
……………………………………. 
miejsce wykonania zdjęcia nr 4 
 
 

 
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, 

dostarczonych zdjęć. Gminie Radłów przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do 

ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa 

majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i 

cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich 

materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i 

wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej 

opublikowane. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, 

nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania - ustawa o ochronie danych osobowych 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). 

 

 

……………………………. 

         czytelny podpis 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ (rodzic, opiekun prawny) 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka (imię i nazwisko dziecka) ..................................................  

którego jestem prawnym opiekunem na udział w konkursie fotograficznym organizowanym 

przez Burmistrza Radłowa. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego. 

 

                ……………………………… 

     czytelny podpis 


