
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Starosty Świdnickiego  

nr 81 z dnia 16 października 2019 r. 

 

Regulamin I Konkursu Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki w kadrze” 

pod hasłem: „Patrz oczyma, fotografuj sercem” (David duChemin) 

Z OKAZJI XX-LECIA POWSTANIA POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

 

1. Organizatorem I Konkursu Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki w kadrze” jest 

Starostwo Powiatowe w Świdniku, z siedzibą w Świdniku, ul. Niepodległości 13,  

21-040 Świdnik, telefon (81) 468 71 01, email: poczta@powiatswidnik.pl. 

Współorganizatorem I Konkursu Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki w kadrze” jest 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej w Świdniku, z siedzibą  

w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik, telefon (81) 751 28 04, email: 

mpbp@bibliotekaswidnik.pl. 

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.  

3. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie tematyczne:  

a. Zdjęcie Powiatu Świdnickiego; 

b. 1-minutowy film o Powiecie Świdnickim. 

4.  Nagrodami w obu kategoriach są nagrody rzeczowe (np. sprzęt elektroniczny, książki) 

wybrane przez laureata w sklepie wskazanym przez Organizatora o wartości: 

Miejsce I – nagroda o wartości do 600 zł 

Miejsce II – nagroda o wartości do 400 zł 

Miejsce III – nagroda o wartości do 300 zł 

Wyróżnienie – nagroda o wartości do 200 zł 

5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie i  złożenie w Kancelarii Ogólnej 

Starostwa Powiatowego w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik (osobiście lub za 

pośrednictwem poczty) karty zgłoszenia wraz ze zdjęciami i/lub filmem na płycie CD lub 

innym nośniku elektronicznym w usztywnionej, zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem 

oraz dopiskiem: I Konkurs Fotograficzno-Filmowy „Powiat Świdnicki w kadrze”.  

6. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii i/lub 1 film. Każdy z plików ze zdjęciem 

i/lub filmem powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł 

zdjęcia/filmu, nazwa i adres (lub sam adres) przedstawionego na zdjęciu obiektu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie opisanych. 

7. W przypadku przekazania zdjęć lub filmu obejmujących wizerunek innych osób, uczestnik 

konkursu składa oświadczenie o posiadaniu zgody tych osób na publikację ich wizerunku oraz 
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o poinformowaniu tych osób o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie im 

przysługują.  

8. Technika wykonania prac jest dowolna.  

9. Fotografie należy zapisać w formacie JPG, wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli  

i minimum 150 dpi. Film należy zapisać w formacie full hd. Organizator nie odpowiada za 

jakość techniczną nadesłanych prac. Prace nie spełniające kryterium jakościowego nie będą 

oceniane. 

10. Uczestnik musi mieć pełne prawa własnościowe i majątkowe do składanych prac  

i odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, 

spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu, a w przypadku 

skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do 

całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku 

świadczenia z tego tytułu. Przekazane pliki nie będą zwracane. Z chwilą złożenia prac 

Uczestnik nieodpłatnie przekazuje prawa autorskie na rzecz Powiatu Świdnickiego i wyraża 

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na wszelkich znanych w chwili 

ogłoszenia konkursu polach eksploatacji w ramach działań Starostwa Powiatowego  

w Świdniku oraz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej  

w Świdniku na potrzeby konkursu oraz na inne cele związane z zadaniami realizowanymi przez 

organizatora i współorganizatora, zgodnie z  Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w szczególności ma polach eksploatacji, 

wymienionych w kartach zgłoszenia do konkursu, stanowiących załączniki  

nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.  

12. Terminarz konkursu i wystawy pokonkursowej: 

• składanie prac do 22 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego), 

• ogłoszenie alfabetycznej (bez podania uzyskanego miejsca w konkursie) listy laureatów 

nastąpi do 29 listopada 2019 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych 

www.powiatswidnik.pl oraz www.bibliotekaswidnik.pl. Wszyscy laureaci zostaną 

powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefoniczną. 

• oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem pokonkursowym 

– 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Współorganizatora. 

13. Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury, składające się  

z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli Współorganizatora oraz osób, zajmujących się 

profesjonalnie fotografią i/lub filmem. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, 

jak i przyznawania miejsc ex aequo. Decyzje Jury są ostateczne. 

14. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.  

15. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez przedstawicieli Organizatora i przedstawicieli 

Współorganizatora podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się w Miejsko-Powiatowej 

Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Laureaci zostaną poinformowani  

o czasie i miejscu odebrania nagrody telefonicznie lub mailowo. Na wystawie zaprezentowane 

zostaną wyłącznie prace wybrane przez Organizatora.  



16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 

interpretacja należy do Jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania wszelkich prac 

zawierających osoby, które nie wyraziły zgody na udział w konkursie. Dostarczenie pracy przez 

Autora na konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem Organizatora konkursu o tym,  

iż fotografia nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jej rozpowszechnianie nie 

będzie prowadziło do naruszania prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych na 

fotografii, ani też praw autorskich. 

18. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza 

granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, 

zawierających nadesłane prace. Wykorzystywane przez Organizatora prace będą podpisane 

imieniem i nazwiskiem autora.  

19. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania pracy na cele charytatywne. Przekazane 

prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.  

20. Wszelkie sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator konkursu.  

21. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są u Organizatora, tel. 81 468 70 95. 

22. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora oraz 

Współorganizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa 

powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków  

i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) informuję, że : 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Powiat Świdnicki w Świdniku,  

z siedzibą: ul. Niepodległości 13, 21-047 Świdnik. W celu przeprowadzenia konkursu dane 

mogą zostać udostępnione Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej 

w Świdniku, z siedzibą w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik,  

Możecie Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób: 

• listownie: Starostwo Powiatowe w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik. 

• za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@powiatswidnik.pl. 

• telefonicznie: (81) 468 71 01. 

2. Możecie się Państwo kontaktować również się z Inspektorem Ochrony Danych: 

iod@powiatswidnik.pl. 

3. Powiat Świdnicki w Świdniku przetwarza dane osobowe osób biorących udział  

w I Konkursie Fotograficzno-Filmowym „Powiat Świdnicki w kadrze”, a także osób 

uwidocznionych na zdjęciach i filmach zgłoszonych do ww. konkursu i przedstawicieli 

ustawowych  uczestników niepełnoletnich (rodziców bądź opiekunów prawnych). 

4. Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny 

Kamieńskiej w Świdniku przetwarzają dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: 

dane osobowe uczestnika I Konkursu Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki  

w kadrze”,  takie jak: imię i nazwisko oraz adres email, numer telefonu do kontaktu, tytuły 

zgłoszonych zdjęć i/lub filmów, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestników 

niepełnoletnich. 

5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia I Konkursu 

Fotograficzno-Filmowego „Powiat Świdnicki w kadrze” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e   

w związku z art. 57 ust. 1 lit. b i d 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, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 

lit. e RODO w związku z przepisami ww. ustawy w przypadkach, w których wymagają tego 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 553). 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane w celu promocji ww. konkursu i jego 

organizatorów na stronie internetowej www.powiatswidnik.pl i www.bibliotekaswidnik.pl oraz 

w materiałach prasowych, a także podczas organizowanych wydarzeń okołokonkursowych, jak 

wernisaż, czy wystawy pokonkursowe (np. podanie do publicznej wiadomości danych 

osobowych laureatów konkursu). W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników 

niepełnoletnich do publikacji ich danych osobowych wymagana jest zgoda jego opiekuna 

prawnego. 
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7. Dane osobowe zamieszczone w formularzu zgłoszeniowym, mogą być ujawnione jego 

Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Anny Kamieńskiej w Świdniku w celu 

przygotowania wystawy prac konkursowych. 

8. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został 

uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach video, w ramach I Konkursu Fotograficzno-Filmowego 

„Powiat Świdnicki w kadrze”, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby 

zgody lub w przypadku osób niepełnoletnich na podstawie zgody wyrażonej przez ich 

opiekunów prawnych. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia 

celu, w jakim zostały zebrane, czyli przeprowadzenia I Konkursu Fotograficzno-Filmowego 

„Powiat Świdnicki w kadrze”, ale również w celach archiwalnych, w których wymagają tego 

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez okres 10 lat. Natomiast dane osobowe autorów 

przekazanych utworów, w tym również wizerunki osób utrwalonych w przekazanych utworach 

dokumentujących działania w ramach Programu przechowywane będą wieczyście. 

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 

posiada Pani/Pan prawo do: 

-  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

-  sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 

11. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi: ustawa z dnia 9 maja  

2018 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz przepisy 

wykonawcze.  

12. Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowych. 

13. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami 

prawa, ma Pani/Pan prawo  wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

15. Podanie przez Państwa danych osobowych  jest dobrowolne, niemniej bez ich podania 

nie będzie możliwy udział w I Konkursie Fotograficzno-Filmowym „Powiat Świdnicki  

w kadrze”. 

 

 

 

 

 

 


