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REGULAMIN  

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MIGAWKA Z KĘPNA” 

marzec 2022 r. 

 

 

I. Organizator: 

Kępiński Ośrodek Kultury z siedzibą w Kępnie, ul. Broniewskiego 5, 63-600 Kępno. 

 

II. Cele konkursu: 

1. Promowanie walorów przyrodniczych i architektonicznych Kępna. 

2. Rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą i dziedzictwem kulturowym 

własnego regionu. 

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.  

4. Pobudzenie kreatywności w sposobie ujęcia tematu konkursu. 

5. Rozwijanie zdolności fotograficznych. 

6. Stworzenie możliwości prezentacji amatorskich dokonań artystycznych. 

III. Opis konkursu: 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

2. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Gminy Kępno, ukazujące w 

sposób ciekawy, niekonwencjonalny miejsca, obiekty, elementy architektury i krajobrazy. 

3. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 28.02-07.03.2022 r. 

4. Powołanie Jury i ocena zgłoszonych fotografii 08.03 – 10.03.2022 r. 

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydane w publikacji z okazji Międzynarodowego 

Dnia Poezji. 

6. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się  do dnia 27 maja 

2022r. w Kępnie. 

 

IV. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla fotografów-amatorów w przedziale wiekowym od 15 roku życia 

wzwyż.  

2. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zawodowo zajmujące się fotografią i dziedzinami 

pokrewnymi. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie 

ich rodzin. 

4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. 

5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się 

prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

6. Nie zezwala się na stosowanie techniki fotomontażu. 
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7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość). 

Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia 

musi wynosić 300 dpi. 

8. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 

fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej 

osoby. 

9. Pliki JPG należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia. 

10. Prace należy wysłać w formie elektronicznej wyłącznie z dołączonym formularzem 

zgłoszeniowym, który stanowi Załącznik nr 1. Regulaminu. 

11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią pkt.2, udziela niewyłącznej, 

nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 

50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu. 

 

V. Termin i warunki nadsyłania zgłoszeń: 

1. Komplet dokumentów tj. Kartę zgłoszenia i podpisany Regulamin należy dostarczyć osobiście  

do sekretariatu Kępińskiego Ośrodka Kultury, 63-600 Kępno, ul. Broniewskiego 5. Organizator 

dopuszcza przesłanie skanu w/w dokumentów. 

2. Zdjęcia w formie cyfrowej należy przesłać na adres:  

sekretariat@kok.kepno.pl 

w tytule wiadomości email proszę umieścić jedynie tekst: Konkurs Migawka z Kępna  

3. Termin nadsyłania kompletu dokumentów konkursowych (Karta zgłoszenia, Regulamin, 

zdjęcia) upływa dnia 7 marca 2022 r. o godzinie 12:00.  

4. Karta zgłoszenia musi być wypełniona czytelnie, aby nie powodować powstania jakichkolwiek 

wątpliwości. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenia, które są niekompletnie wypełnione 

bądź nieczytelne. 

 

VI. Jury 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

VII. Nagrody: 

1. Trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone voucherami na zakupy lub usługi fotograficzne: I 

miejsce 100 zł, II miejsce 80 zł i III miejsce 50 zł, 

2. Osiem wyróżnionych prac konkursowych (zdjęć), zostanie umieszczonych w Publikacji z okazji 

Międzynarodowego Dnia Poezji, wydanym przez Organizatora oraz nagrodzonych 

upominkami promocyjnymi Gminy Kępno. 

mailto:sekretariat@kok.kepno.pl
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3. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody, jak 

również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w 

prasie, mediach i Internecie. 

6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o 

otrzymaniu nagrody rzeczowej. 

7. Nagrody, które nie zostaną odebrane we wskazanym terminie  przepadają i przechodzą na 

własność Organizatora. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej www.kok.kepno.pl 

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonych fotografii,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które 

to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone 

prawami i roszczeniami osób trzecich;  

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.kok.kepno.pl  oraz w serwisie 

społecznościowym www.fb.com/kok czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej wyłącznie w celach 

związanych ściśle z Konkursem. 

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie 

prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia 

Regulaminu. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy prawa polskiego. 

6. Organizator nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych 

prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z 

Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku 

braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków 

związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest 

dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2022 roku. 

9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

http://www.kok.kepno.pl/


 
  

 Strona 4 z 4 
 

IX. RODO 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Migawka z Kępna” jest p.o. Dyrektora Kępińskiego 

Ośrodka Kultury  w Kępnie, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 5,   

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji konkursu „Test wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”,  

organizowanego przez Kępiński Ośrodek Kultury.  

3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu fotograficznego, filmowego lub  

dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych. 

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgodny na nieodpłatne utrwalanie jego wizerunku i jego rozpowszechnianie bez  

ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w  

serwisach internetowych prowadzących przez Administratora, w innych elektronicznych środkach przekazu  

zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Administratora, w publikacjach Administratora, a także  

w publikacjach i serwisach osób trzecich,  z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich  

mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Administratora, a ich wykorzystywanie w innym  

kontekście nie jest dozwolone.  

5. Wizerunek uczestników konkursu nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy  

przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do  

wynagrodzenia.  

6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w Kępińskim Ośrodku Kultury  

oraz na stronie internetowej:  http://kok-kepno.org, http://kok-kepno.bip.net.pl . 

 

p.o. Dyrektora 

Kępińskiego Ośrodka Kultury 

 

/-/ Dariusz Leśniarek 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am i akceptuję treść niniejszego Regulaminu 

 

Podpis opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

lub pełnoletniego uczestnika: 

 

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


