
 

 

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Spacerem po Piotrkowie” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 13, przy współpracy z Miejską Biblioteką 

Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3 

2. Konkurs jest częścią projektu realizowanego jako zadanie publiczne, finansowane ze 

środków pozyskanych w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 

2020. 

3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakooczenia 

4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęd na konkurs jest równoznaczne z poddaniem  

się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. 



 

 

5. Konkurs jest wyłącznie dla fotografów-amatorów i nie mogą brad w nim udziału osoby, 

które prowadzą lub prowadziły działalnośd gospodarczą związaną z fotografią lub też  

są obecnie zatrudnione jako fotografowie. 

6. Konkurs trwa do 12 października 2020 roku. 

 

2. ZDJĘCIA 

1. Każdy uczestnik może zgłosid maksymalnie 5 fotografii, dotyczących następujących 

miejsc w Piotrkowie Trybunalskim: WIEŻA CIŚNIEO, PODZIEMIA RYNKU 

PIOTRKOWSKIEGO, WIELKA SYNAGOGA, CMENTARZ ŻYDOWSKI I INNYCH MNIEJSZOŚCI 

NARODOWYCH, STARÓWKA PIOTRKOWA I RYNEK TRYBUNALSKI, GALERIA FOCUS MALL, 

KLASZTOR  OO. BERNARDYNÓW, KOŚCIÓŁ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU, POMNIK 

KOPERNIKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MEDIATEKA, FARA, KOŚCIÓŁ OO. JEZUITÓW–

FRESKI AHORNA, ZAMEK KRÓLEWSKI, BUDYNEK SĄDU, WILLA WANDA, ŚW. ROCH 

PATRON CZASÓW ZARAZY – OBRAZ  W KOŚCIELE MATKI BOŻEJ ŚNIEŻNEJ, KOŚCIÓŁ 

JEZUITÓW, POMNIK OFIAR ZBRODNI KATYOSKIEJ, BUDYNEK DWORCA PKP. 

2. Fotografie mogą byd zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, 

wydrukowane na papierze fotograficznym w dowolnym formacie oraz w postaci 

elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości. 

3. Zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału 

w konkursie. 

4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane,  wystawiane i publikowane.  

5. Termin zgłaszania zdjęd mija 12 października 2020 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę 

wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora. 

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisad na odwrocie: 

tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęd. 

7. Organizator Konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika 

Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem 

postanowieo niniejszego Regulaminu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich 

danych oraz ich poprawiania. 



 

 

8. Fotografie należy składad bezpośrednio w sekretariacie WODN w Piotrkowie 

Trybunalskim. Każdy uczestnik przez wejściem do Ośrodka zobowiązany jest przestrzegad 

reżimu sanitarnego. Prace można również przesyład na adres: 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Ul. Dąbrowskiego 13 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Spacerem po Piotrkowie”. 

9. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazad podpisane oświadczenia, których wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

10. Oceny fotografii oraz przyznanie nagród dokona Jury Konkursu. 

 

3. HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Nadsyłanie prac do 12 października 2020r. 

2. Ocena Jury  13-19 października 2020r.  

3. Wyłonienie laureatów konkursu 19 października 2020 r.  

4. Wystawa pokonkursowa prac i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego 

finału projektu „Spacerem po Piotrkowie”. O terminie podsumowania projektu laureaci 

konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora. 

 

4. NAGRODY 

1. Laureaci pierwszych 3 miejsc oraz prace wyróżnione otrzymają nagrody finansowe. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku 

niskiego poziomu zdjęd nadesłanych na konkurs. 

3. Wybrane przez jury prace zostaną włączone do przewodnika historycznego „Spacerem 

po Piotrkowie – przewodnik historyczny”. 

4. O wynikach konkursu Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą  

e-mailową lub listowną. 

 

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘD 



 

 

1. Zgłoszenie zdjęd do konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne 

wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji papierowej i elektronicznej 

(e-book) przewodnika historycznego „Spacerem po Piotrkowie” Organizator zastrzega 

sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania  

ich na stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich 

w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że fotografie  złożone na konkurs zostały wykonane 

osobiście. 

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach WODN  

w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych 

informacji opartych na danych pochodzących ze zgłoszeo sporządzonych przez 

Uczestników. 

4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................. (imię i nazwisko), wyrażam 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych,   w tym wizerunku, przez WODN w Piotrkowie 
Trybunalskim,  w związku z organizacją i realizacją konkursu fotograficznego „Spacerem  
po Piotrkowie, realizowanego w ramach zadania „Spacerem po Piotrkowie - przewodnik historyczny” 
w terminie 08.09.2020 - 31.12.2020 

………………………………………………………………………… 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1191) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęd bez 
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia 
mogą zostad umieszczone na stronie internetowej WODN w Piotrkowie Trybunalskim oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, a także na profilach facebookowych obu instytucji.  

Oświadczam ponadto, że zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyrażam dobrowolnie 

..................................................................................... 

(data i czytelny podpis uczestnika) 

 

 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 
4.05.2016) informujemy, iż: 

1.Administratorem podanych danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. 
Dąbrowskiego 13, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w celu i zakresie 
niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia, realizacji konkursu fotograficznego, archiwizacji zdjęd, rozpatrzenia 
ewentualnych reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeo. 

3. Dane będą udostępniane wyłącznie Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych prac. 

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji konkursu 
fotograficznego. 

 


