
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POWIATU GDAŃSKIEGO

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Traugutt.org (ul. I. Paderewskiego 8a, 83-000 Pruszcz Gdański), adres e-mail: 

poczta@traugutt.org, tel. 501 511 863.

2. Patronat Honorowy nad Konkursem obejmuje Marian Cichon - Starosta Powiatu Gdańskiego.

3. Partnerem Konkursu jest Centrum Inicjatyw Społecznych CIS / BIS w Pruszczu Gdańskim.

4. Celem Konkursu jest: 

- zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii ukazujących dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego, jego zabytki, 

tradycję i kulturę;

- promocja powiatu w formie wystawy plenerowej oraz w przestrzeni wirtualnej;

- wyzwanie artystyczne, ale także impuls do lepszego poznania najciekawszych obiektów, miejsc znajdujących się w rejonie powiatu.

- promocja fotografii jako uniwersalnego środka komunikacji kulturowej.

II. Uczestnicy Konkursu:

1. Konkurs jest otwarty i skierowany do wszystkich pasjonatów fotografii, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. 

2. Udział w Konkursie może wziąć każdy. W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać w karcie uczestnictwa również dane rodzica 

lub opiekuna prawnego.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 

III. Zasady udziału:

1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 5 fotografii własnego autorstwa. 

2. Prace na Konkurs należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkurs@traugutt.org (wraz z wypełnioną i podpisaną kartą 

zgłoszenia w formie skanu). 

3. Zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach.

4. Wymagania techniczne:

- wymiar pliku po dłuższym boku nie mniejsza niż 3000 pikseli;

- prace konkursowe zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF;

- zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedozwolone. 

5. W nazwie pliku przesłanych prac muszą się znaleźć imię i nazwisko autora oraz miejsce wykonania zdjęcia. 

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie i podpisanie karty uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik      

do niniejszego regulaminu. Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z regulaminem Konkursu i jego akceptację. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego, nieodpłatnego wykorzystania fotografii przesłanych na konkurs w publikacjach 



związanych z Konkursem, w formie wystawy oraz na stronie internetowej Organizatora, w jego social-mediach oraz do innych celów 

promocyjnych oraz opublikowanie imienia, nazwiska i/lub miejscowości zamieszkania Uczestników w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem.  

IV. Terminarz Konkursu:

1. Zgłaszanie prac – od 15 października 2021 r. do 15 listopada 2021 r. 

2. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie informacji o wynikach – do 30 listopada 2021 r.

V. Jury 

1. Przesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą 

ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

VI. Nagrody i wyróżnienia 

1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród: I nagroda, II nagroda, III nagroda oraz wyróżnień. Pula nagród wynosi 2 500,00 zł.

2. Nagrodzone oraz wyróżnione prace będą prezentowane na plenerowej wystawie pokonkursowej w przestrzeni Pruszcza Gdańskiego 

i innych miejscowości powiatu gdańskiego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania, pierwszych nagród i wyróżnień.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. O rozstrzygnięciu Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego doboru prac na wystawę pokonkursową. 

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Traugutt.org (ul. I. Paderewskiego 8a, 83-000 Pruszcz Gdański), adres e-

mail: poczta@traugutt.org, tel. 501 511 863.

2. Uczestnik Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w stopniu niezbędnym do 

realizacji przebiegu Konkursu.

3. Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia 

do Konkursu.

4. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

IX. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie również prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia a także odwołania Konkursu, w razie wystąpienia

okoliczności od niego niezależnych. 



KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POWIATU GDAŃSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA _______________________________________________________________________

ADRES _______________________________________________________________________________________

TELEFON KONTAKTOWY _____________________________ E-MAIL _____________________________________

* Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu fotograficznego Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego                 i

akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

___________________________________

(data i odręczny podpis)

** Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _____________________________________ (imię i nazwisko) w Konkursie 

fotograficznym Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka      

w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U       

z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

___________________________________

(data i odręczny podpis)

* wypełniają osoby pełnoletnie biorące udział w Konkursie

** wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie 

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI ORAZ ODRĘCZNIE PODPISAĆ 


