
 
 

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Gmina z widokiem” 

Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji konkursu fotograficznego dla mieszkańców powiatu 

lęborskiego pt. ”Gmina z widokiem”, zwanym dalej „Regulaminem”. 

 

Organizacja spływu kajakowego w całości finansowana jest z projektu „Pomorskie Szlaki 

Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Gmina z widokiem” jest Urząd Gminy w Nowej Wsi 

Lęborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska; ugnwl@nwl.pl, tel. 59 861 24 28, dalej 

zwany „Organizatorem”.  

2. Celem Konkursu jest promocja projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij 

Energię Natury” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz popularyzacja Gminy 

Nowa Wieś Lęborska i budowanie jej pozytywnego wizerunku. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu lęborskiego, zwanych dalej „Uczestnikami 

konkursu”. 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest łączne spełnienie poniższych założeń: 

- własnoręczne wykonanie i przesłanie do Organizatora fotografii prezentującej walory Gminy Nowa 

Wieś Lęborska, czyli miejsca warte odwiedzenia, nawiązujące do hasła konkursu „Gmina  

z Widokiem”. Zdjęcia niezgodne z tematem konkursu nie będą zakwalifikowane do udziału. 

5. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia, warunki przystąpienia  

do konkursu realizuje rodzic/opiekun prawny posiadający własny profil na portalu społecznościowym 

Facebook oraz, pod warunkiem odrzucenia, wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie na druku 

stanowiącym załącznik do Regulaminu.  

 

§ 2.Termin i miejsce przyjmowania fotografii 

1. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną fotografię. 

2. Fotografie należy przesłać w formacie jpg na adres e-mail: facebooknwl@nwl.pl, do 15.07.2022  

do godz. 23:59. 

3. Nadesłana fotografia musi być podpisana w sposób zapewniający jej identyfikację i powiązanie  

z autorem, tzn. nazwa pliku ze zdjęciem powinna zawierać w sobie imię i nazwisko autora oraz miejsce 

zamieszkania autora fotografii np. adamkowalski_redkowice. Dodatkowo w treści maila należy wpisać 

miejsce, w którym zdjęcie zostało zrobione. 



 
 

 

4. W przypadku, gdy autor fotografii na profilu Facebook posługuje się pseudonimem, w treści e-maila 

ze zdjęciem wymienia on swój pseudonim z Facebooka, w celu weryfikacji spełnienia pozostałych 

warunków konkursu. 

5. W przypadku, gdy autor fotografii jest osobą niepełnoletnią, w treści e-maila wskazuje się dane 

profilu rodzica/opiekuna prawnego. Dodatkowo do e-maila załącza się skan/zdjęcie podpisanej zgodny 

rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie. 

6. Brak możliwości weryfikacji spełnienia warunków określonych w § 1 pkt 4, 5 spowoduje 

wykluczenie Uczestnika z konkursu.   

7. Fotografia zgłoszona do konkursu musi spełniać następujące kryteria: 

a) fotografia nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole fotografii, w szczególności: 

logo, data, podpis itp., 

b) zgłaszana fotografia nie może naruszać praw lub dóbr osób trzecich, musi być wolna od wad 

prawnych, a jej treść musi być zgodna z prawem. 

8. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii 

do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez 

Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym,  

w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczania na stronach 

internetowych i mediach społecznościowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

§ 3. Zasady konkursu 

1. W celu wyboru najciekawszych fotografii i przyznania nagród Organizator wskazuje następujące 

zasady: 

• Wszystkie nadesłane zdjęcia umieszczone zostaną na profilu Gminy Nowa Wieś Lęborska 

równocześnie w dniu 18.07.2022 r. 

• Od tego dnia do 01.08.2022 r. godz. 9:00 użytkownicy portalu facebook będą mogli głosować 

na najlepsze zdjęcia, 

• Weryfikacja najlepszych zdjęć nastąpi poprzez zsumowanie liczby „lajków” (lubię to)  

oraz serduszek (super) odrębnie dla każdego zdjęcia (pozostałe emotikony („ha ha”, „trzymaj 

się”, „wow”, „wrr”, „przykro mi”) nie będą brane pod uwagę), 

• Nagrody przyznane zostaną tym uczestnikom, którzy otrzymają największą ilość „lajków”  

i serduszek łącznie. 

2. Takie uporządkowanie jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

 

§ 4. Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie będzie 40 kajaków udostępnionych bezpłatnie na spływ kajakowy w dniu 

06.08.2022 r. na rzece Łebie (trasa Lębork – Chocielewko) – 1 kajak jednoosobowy lub jeden kajak 

dwuosobowy za każde miejsce (do wyboru przez zwycięzców). Na koniec spływu zorganizowane 

zostanie ognisko z kiełbaskami (także ze środków Projektu). Całe wydarzenie uwiecznione zostanie  



 
 

 

na filmie promującym projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” 

oraz odcinek szlaku kajakowego i przystań kajakową w Chocielewku.  

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 01.08.2022 r. 

3. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na profilu Facebook Gminy Nowa Wieś Lęborska.  

4. Każdy zwycięzca musi wybrać/zarezerwować rodzaj kajaka do dnia 03.08.2022 r.  

do godz. 11:00. 

4. Będzie możliwość zarezerwowania dodatkowego kajaka w firmie organizującej spływ pod 

warunkiem zgłoszenia tego faktu w Gminie Nowa Wieś Lęborska do dnia 03.08.2022 r.  

(za dodatkową opłatą – rozliczenia finansowe dokonywane będą bez pośrednictwa Gminy).  

W przypadku, gdy nie wszystkie nagrody zostaną rozdysponowane Gmina Nowa Wieś Lęborska 

zastrzega sobie prawo do rozdysponowania wolnych kajaków we własnym zakresie.  

 

§ 5. Inne postanowienia 

1. Regulamin Konkursu fotograficznego „Gmina z widokiem” dostępny jest na stronie internetowej 

www.nwl.pl 

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

podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z konkursu. 

3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane zdjęcia oraz zastrzega sobie prawo 

wykluczenia uczestnika w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

4. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu  

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach,  

w których uprzednio opublikował Regulamin konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują 

anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami. 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

7. Z chwilą przekazania fotografii Organizator nabywa nieodpłatną, nieograniczoną terytorialnie ani 

czasowo licencję, upoważniającą Organizatora do korzystania z majątkowych praw autorskich  

do fotografii konkursowej na wszystkich polach eksploatacji związanych z szeroko rozumianą 

promocją Gminy Nowa Wieś Lęborska z uwzględnieniem prawa do modyfikacji fotografii. 

8. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich,  

w szczególności wynikających z prawa autorskiego. 

 

§ 6. Dane osobowe 

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa 

Wieś Lęborska; ugnwl@nwl.pl, tel. 59 861 24 28. 

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adriana@auditorsecurity.pl, tel. 696 011 969. 



 
 

 

3. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów 

prawa m.in. z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów. 

4. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu realizacji  

i rozstrzygnięcia Konkursu oraz publicznego udostępniania w celach informacyjno-promocyjnych 

zgłoszonej do Konkursu fotografii. 

5. W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

6. Podanie przez Uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do  uczestnictwa 

w Konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik do Regulaminu 

 

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA 

w konkursie fotograficznym  

„Gmina z widokiem” 

  

 

Wyrażam zgodę na: 

1. udział dziecka ………………….……….......……….….. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) w 

konkursie fotograficznym „Gmina z widokiem”; 

  

2. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych …………………..(imię i nazwisko 

Uczestnika Konkursu) oraz upublicznienie jego fotografii zgłoszonej w ramach Konkursu. 

 

3. przetwarzanie danych osobowych …………………….………………. (imię i nazwisko Uczestnika 

Konkursu) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1781);  

 

a także oświadczam, że: 

1. zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu fotograficznego dla mieszkańców powiatu 

lęborskiego  „Gmina z widokiem” i w całości akceptuję jego warunki; 

2. przekazana w ramach Konkursu fotografia została wykonana samodzielnie 

przez………………………………………………(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu); 

3. przekazana w ramach Konkursu fotografia wykonana przez  ……………………....….…… (imię i 

nazwisko Uczestnika Konkursu) nie była publikowana i nagradzana w innych konkursach 

fotograficznych; 

4. w momencie przekazania fotografii przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii 

wykonanej przez  …………………………. (imię i nazwisko Uczestnika Konkursu) na 

Organizatora Konkursu w zakresie określonym w § 5 Regulaminu konkursu. 

 

 

…….…………………………………………….. 

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


