
REGULAMIN 

RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Z OKAZJI DNIA FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

1. Organizatorem „Rodzinnego konkursu fotograficznego z okazji Dnia Flagi 

Rzeczpospolitej Polskiej" zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Ożarów 

Mazowiecki. Konkurs zorganizowany jest z okazji Święta Flagi RP i jest przeznaczony 

dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki. 

2. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 13 rok życia (do 18 roku życia za 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych) i samodzielnie wykona zdjęcie przedstawiające 

rodzinę/ jednego/ kilku jej członków z flagą Polski - przedstawioną w ciekawym ujęciu 

kompozycyjnym oraz z zachowaniem należytej powagi i symboliki patriotycznej 

należnej barwom narodowym. 

3. Zdjęcie musi nawiązywać w swojej treści do tematu Konkursu. Organizator zastrzega 

sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie są związane z tematem Konkursu, naruszają 

regulamin Konkursu lub naruszają obowiązujące prawo. 

4. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia, które nie były wcześniej nagradzane i 

wyróżniane w innych konkursach fotograficznych. 

5. Terminy związane z konkursem: 

-   30 kwietnia 2020 r. – ogłoszenie konkursu, 

- 10 maja 2020r. - termin przesyłania zdjęć na email: j.kolodynska@ozarow-

mazowiecki.pl 

-  20 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl  

6. Jedna osoba (Uczestnik Konkursu) może przesłać tylko jedno zdjęcie, w tytule 

zawierające nazwisko jego autora. Zdjęcie powinno być zapisane w pliku JPG lub PDF 

o sugerowanym rozmiarze nie mniejszym niż 2480 x 1748 pikseli.  

7. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanego do Konkursu zdjęcia, nie posiada 

ono jakichkolwiek wad prawnych oraz uzyskał zgodę osób widocznych na zdjęciu na 

wykorzystywanie ich wizerunku. W przypadku wystąpienia wobec organizatora przez 

osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych 

osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty 

i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

8. Zabrania się przesyłania zdjęć nie swojego autorstwa. 

9. Przesłanie zdjęcia na Konkurs jest jednocześnie zgodą na jego późniejszą publikację 

przez gminę Ożarów Mazowiecki. Z chwilą przesłania zdjęć na Konkurs Uczestnicy 

Konkursu przenoszą na Gminę Ożarów Mazowiecki nieodpłatnie, bezterminowo, bez 

ograniczeń co do terytorium, wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, 

stanowiących przedmiot Konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa 

w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288). 

10. Konkurs trwać będzie do 10 maja 2020 r.  do godz. 23.59. W tym czasie można brać 

w nim udział, czyli przesyłać zdjęcia na podany w punkcie 5 adres email. 

11. Oceny nadesłanych w ramach Konkursu zdjęć dokona, powołana w tym celu, przez 

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, Komisja konkursowa. 

12. Po upływie terminu Konkursu, spośród nadesłanych zdjęć Komisja konkursowa  

wybierze te, które nagrodzi. Przewiduje się nagrody za: 1, 2 i 3 miejsce oraz ewentualne 
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wyróżnienia. Komisja ma prawo do nieprzyznania wszystkich nagród. Sposób 

wręczenia lub dostarczenia nagród podany zostanie po ogłoszeniu wyników. 

13. Nagrodami w Konkursie będą gminne vouchery o wartości 200 zł, 150 zł i 100 zł 

do realizacji w lokalnych punktach handlowo-przemysłowych. 
14. Kryteriami branymi pod uwagę przy ocenie będą: zgodność z tematyką Konkursu, 

kreatywność, kompozycja zdjęcia, estetyka wykonania. 

15. Informacja o wynikach Konkursu oraz sposobie odbioru nagród zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl  - 20 maja 2020 r. 

16. Przesłanie zdjęcia na wymieniony w regulaminie email jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. 

17. Do przesłanego zdjęcia należy obowiązkowo dołączyć podpisane przez Uczestnika 

Konkursu lub w przypadku osób do 18 roku życia, rodzica/opiekuna prawnego 

wymagane oświadczenia i zgody będące załącznikami do niniejszego regulaminu. 

Nadesłanie ww. załączników jest warunkiem formalnym udziału w Konkursie. 

18. Rozstrzygnięcie Komisji konkursowej jest ostateczne, a Uczestnikom Konkursu nie 

przysługuje odwołanie. 

19. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą 

przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora zgodnie z obowiązującym 

prawem, wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Każdemu Uczestnikowi 

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) -  dla wszystkich 

uczestników 

- Oświadczenia zgody oraz klauzula informacyjna dotycząca Konkursu- dla 

uczestników dorosłych 

- Zgoda na udział dziecka w Konkursie -  dla osób w wieku od 13 do 18 lat 

 

 

 

 

 


