Regulamin konkursu fotograficznego pt. STRASZYN 700+
Rycerzowi Stanisławowi Sklodowicowi, który w 1321 roku otrzymał nadanie wsi rycerskiej
Straszyn z rąk Zakonu Krzyżackiego, nawet nie śniło się, jak nasza miejscowość będzie
wyglądała w przyszłości. W roku 2021 przypada 700-lecie pierwszej historycznej wzmianki
pisanej o Straszynie. Nie znamy żadnego wizerunku Straszyna z tamtego okresu.
Współcześnie – mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt cyfrowy, umiejętność posługiwania
się nim i talent – stwórzmy jego aktualny obraz ku satysfakcji własnej oraz uciesze przyszłych
pokoleń.
OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY, którego plonem będzie interesujący zapis
otaczającej nas architektury, przyrody – w odsłonach czterech pór roku, a także mieszkańców
w jubileuszowym roku 2021. Pragniemy zaprezentować współczesne spojrzenie fotografów
na Straszyn w najszerszym tego słowa znaczeniu.
§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „STRASZYN 700+”, zwanego dalej
„Konkursem” są: Sołectwo Straszyn, zwanym dalej „Organizatorem”, w partnerstwie
z Ośrodkiem Kultury, Sztuki i Biblioteką Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, zwanym dalej
„Partnerem”.
2. Celem Konkursu jest:
● promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Straszyna;
● zaprezentowanie charakterystycznych miejsc i zakątków miejscowości;
● przedstawienie mieszkańców i ich życia codziennego;
● rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców
Straszyna w dziedzinie fotografii.
3. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie może wziąć udział każdy, w jednej z dwóch
kategorii wiekowych:
● dzieci - wiek do 15 roku życia /roczniki od 2007 roku urodzenia włącznie/;
● młodzież i dorośli - wiek od 16 roku życia /roczniki do 2006 roku włącznie/;
Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w karcie zgłoszenia pisemną zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział w Konkursie. Konkurs jest skierowany zarówno do
amatorów, jak i profesjonalistów. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs składa się z trzech kategorii:
● Kategoria I – 4 pory roku w Straszynie będzie złożona z czterech odsłon,
● Kategoria II – Straszynianie,
● Kategoria III – Straszyn nieoczywisty.
●
5. Kategoria I będzie podzielona na cztery etapy zgodne z porami roku. Terminy zakończenia
poszczególnych etapów są podane w harmonogramie w § 5 pkt 1.
Z prac nadesłanych na kolejne etapy jury wybierze po 5 najlepszych, które wezmą udział
w finałowej ocenie na STRASZYN GRAND PRIX w grudniu 2021 roku.
6. Kategoria II – fotografie mieszkańców Straszyna – zostanie rozstrzygnięta w czerwcu.
Z nadesłanych prac jury wybierze najlepsze 5, które wezmą udział w finałowej ocenie na
STRASZYN GRAND PRIX w grudniu 2021 roku. Dopuszczalne są autorskie teksty
i komentarze towarzyszące fotografiom.

7. Kategoria III – fotografie przedstawiające niekonwencjonalne ujęcia Straszyna,
prowokujące do poznania tajemnicy zawartej w obrazie, wykonane w dowolnych technikach
fotograficznych. Dopuszczalne są autorskie komentarze i cytaty, ingerujące w obraz lub
towarzyszące fotografiom. Zostanie rozstrzygnięta w październiku 2021. Z nadesłanych prac
jury wybierze najlepsze 5, które wezmą udział w finałowej ocenie na Straszyn Grand Prix
w grudniu 2021 roku.
8. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków określonych
w niniejszym regulaminie.
§2
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia do każdej z trzech kategorii.
2. Zgłoszone prace zostaną dostarczone osobiście w godzinach pracy lub przesłane pocztą
na adres: Mediateka w Straszynie, ul. Dworcowa 6a, 83-010 Straszyn.
3. Prace powinny być dostarczone w sposób zapewniający anonimowość, tzn. z tyłu pracy
umieszczamy tylko godło/hasło/, a w dołączonej zamkniętej kopercie opis pracy oraz kartę
zgłoszenia wg załączonego wzoru. Na kopercie piszemy wyłącznie kategorię konkursową
i wiekową.
4. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania zdjęć do Konkursu jest dostarczenie
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu i w razie konieczności zgody na
wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu.
5. Fotografie powinny spełniać następujące wymogi:
● odbitka/wydruk o podstawie nie mniej niż 30 cm;
● Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzanie, itp.).
Wyłącznie w kategorii III są dopuszczalne fotomontaże, zmiana kompozycji
poprzez wycinanie lub doklejanie fragmentów obrazu;
● Jeżeli będą przedstawiały twarze osób, należy dołączyć zgodę na
wykorzystanie ich wizerunków;
● Praca musi być oryginalnym dziełem jednego twórcy;
● Praca nie może naruszać praw majątkowych bądź autorskich osób trzecich;
● Prace nie mogą być wcześniej publicznie prezentowane i publikowane (także
w internecie);
● do Konkursu nie będą zakwalifikowane fotografie w postaci plików
cyfrowych.
●
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, które nie
spełniają wymogów technicznych lub formalno-prawnych.
§3
OCENA FOTOGRAFII
1. Organizator powołuje Jury Konkursu - w skład Jury wejdą 3 osoby uprawiające fotografię
oraz po jednym przedstawicielu Organizatora i Partnera.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane na Konkurs i spełniające jego wymogi podlegają ocenie Jury
na podstawie następujących kryteriów:
● oryginalność;
● walory artystyczne;
● rozpoznawalna tematyka straszyńska;
● jakość techniczna zdjęcia i estetyka wykonania/oprawy;
3. Jury wybierze po 5 fotografii w każdej z trzech kategorii z podziałem na wiek, które

następnie będą oceniane w finałowym konkursie o „Straszyn Grand Prix” – w 2 przedziałach
wiekowych, przy czym w kategorii I „Cztery pory roku” jury będzie wybierać cztery razy
w ciągu roku po 5 prac.
4. Oprócz głównej nagrody „Straszyn Grand Prix” w dwóch kat. wiekowych jury wybierze po
jednej nagrodzie II i jednej nagrodzie III z każdej kat. wiekowej.
5. Po przeprowadzeniu obrad przez Jury zostanie sporządzony protokół.
Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jak również do
dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
8. Członkowie Jury nie mogą uczestniczyć w konkursie.
§4
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Laureaci zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi. Autorzy wyróżnionych prac
otrzymają upominki i dyplomy.
2. Wernisaż wystawy pokonkursowej planuje się w grudniu 2021 roku w Galerii Mediateki
w Straszynie lub w przypadku obostrzeń sanitarnych w przestrzeni Internetu.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty
elektronicznej do dnia 10 grudnia 2021 r.
Laureaci Konkursu zobowiązani są do podpisania protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych sołectwa
Straszyn, Mediateki w Straszynie, gminy, powiatu w celach promocji laureatów i Konkursu.
5. Dodatkowo wyróżnione prace z wszystkich kategorii zostaną udostępnione w Internecie na
stronie Sołectwa Straszyn i poddane głosowaniu internautów na nagrodę publiczności pn.
„Strasznie Fajna Fotografia”.
§5
TERMINARZ
1. Przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu wg następującego harmonogramu:
● Kategoria I / zima –
do 15 marca 2021
● Kategoria I / wiosna –
do 15 czerwca 2021
● Kategoria I / lato –
do15 września 2021
● Kategoria I / jesień –
do 15 listopada 2021
● Kategoria II –
do 15 czerwca 2021
● Kategoria III –
do 15 listopada 2021
2. Ocena ostateczna zgłoszonych fotografii nastąpi do 1 grudnia 2021, a publiczne ogłoszenie
wyników do 30 grudnia 2021.
3. Wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac do 30 grudnia 2021.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy uczestnik Konkursu, przesyłając fotografię na Konkurs, 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, jego promocji oraz w zakresie wynikającym
z treści niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy konkurs nie pozbawia praw autorskich autorów fotografii. Organizatorzy nie
roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac. Pozostają
one własnością intelektualną autorów.

3. Uczestnik Konkursu ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu naruszenia praw majątkowych
bądź autorskich osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko
Organizatorowi uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz do
zwolnienia Organizatora od obowiązku dokonywania świadczeń z tego tytułu.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania danych laureatów konkursu
oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnera oraz
w prasie, mediach i Internecie.
5. Za zgodą autorów prace mogą stać się przedmiotem charytatywnej licytacji, z której
dochód zasili fundusz pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom Straszyna.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Mediatece w Straszynie oraz na stronach
internetowych Organizatora oraz Partnera. Wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2021 roku.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
4. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
5. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za nadesłane prace i ich zwrot autorom
po zakończeniu Konkursu i wystawy.
6. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie Karty Zgłoszenia oświadcza, iż:
● jest autorem załączonych fotografii,
● 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;
● zgadza się na publikowanie zdjęć na stronach internetowych Organizatora i Partnera
oraz w ich serwisach społecznościowych w czasie trwania konkursu oraz po jego
zakończeniu,
● zgadza się na eksponowanie zdjęć na wystawie pokonkursowej w celach związanych
ściśle z Konkursem.
Organizator udzieli pomocy w przypadku, gdyby zgłaszający miał problemy z zrozumieniem
i interpretacją treści regulaminu, zwłaszcza sposobu przesyłania zdjęć na konkurs. Osobą
odpowiedzialną za kontakt w sprawach dotyczących konkursu jest Wiesław Jezierewski
e- mail: wiesiek@atumedia.com.pl

Klauzula informacyjna dotycząca udziału w konkursach realizowanych
przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) informujemy, iż:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteka
Publiczna Gminy Pruszcz Gdański, z siedzibą przy ul. Długiej 20A, 83-031 Cieplewo.

2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku – p. Adrianą Głuchowską
możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz numerem
telefonu: 696 011 969
3. Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w konkursach
realizowanych przez Ośrodek Kultury, Sztuki i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański,
zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO.
4. Odbiorcy danych
Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli
będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących
przepisów prawa.
5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa;
7. Prawa osób, których dane dotyczą;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia
oraz ograniczenia przetwarzania;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
8. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
9. Informacja o profilowaniu
Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Karta zgłoszenia prac do Konkursu Fotograficznego pt. STRASZYN 700+
I. Zgłaszający:
1. Imię i nazwisko zgłaszającego: ...............................................................................................
2. Kategoria wiekowa zgłaszającego............................................................................................
3. Godło / hasło:............................................................................................................................
4. Telefon / e-mail kontaktowy: ...................................................................................................
5. Adres: ......................................................................................................................................
II. Zgłaszam następujące prace fotograficzne:
Lp. Tytuł pracy

Kategoria Konkursu

..........……………………………
Miejscowość i data

.....................................................
Czytelny podpis zgłaszającego

Oświadczenie

1.
Wyrażam zgodę na udział w konkursie fotograficznym pt. Straszyn 700+
organizowanym przez Sołtysa i Sołectwo Straszyn w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury,
Sztuki i Biblioteką Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, który odbędzie się w okresie od
3.02.2021 do 30.12.2021 r.
2.
Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, jest mi znana
treść Regulaminu Konkursu i akceptuję jego zapisy.
3.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie mojego wizerunku w postaci zdjęcia,
w celu umieszczenia go na stronie internetowej Sołectwa Straszyn i innych materiałach
promujących Konkurs.

............................................
....................................................
Miejscowość i data
Czytelny podpis zgłaszającego
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na wykorzystanie
przez (imię i nazwisko zgłaszającego) .............................................................................
mojego wizerunku utrwalonego na fotografii w celu zgłoszenia na Konkurs Fotograficzny pt.
STRASZYN 700+
oraz
wykorzystania przez Organizatora Sołectwo Straszyn oraz Partnera Ośrodek Kultury, Sztuki
i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański do promocji Konkursu, publikowania jego
wyników i w wystawie pokonkursowej.
Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

………………………………………
…

……………………………………………
…

(miejscowość, data)

(czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

