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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

§ 1  

Organizator Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Znane i nieznane 

miejsca pamięci trudnej historii Polaków w mojej okolicy” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Powiat Piotrkowski. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „FARO – The Dissonant Heritage in European 

Towns – Creating European narrative of contested identities through citizens’ participation” 

z Programu Europa dla Obywateli. 

4. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań, 

uwag i wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu, jak również przekazywania Formularzy 

zgłoszeniowych są pracownicy Wydziału Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych 

Starostwa Powiatowego, pod numerem telefonu: (44) 732 88 95.  

§ 2  

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest zainteresowanie lokalną historią, trudnym dziedzictwem historycznym 

odnoszącym się do historycznych miejsc pamięci z okresu nazizmu, socjalizmu. Są to 

odchodzące w zapomnienie m.in. pomniki, kapliczki, mogiły czy tablice upamiętniające ważne 

wydarzenia, postacie historyczne oraz budynki, budowle i inne miejsca. Celem jest 

upamiętnienie w kadrze aparatu zapomnianych, zaniedbanych miejsc pamięci historycznej, 

które stanowią ważny aspekt naszej tożsamości narodowej. 

§ 3  

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest upamiętnienie w formie fotografii miejsc: 

a) związanych z wydarzeniami i postaciami historycznymi z okresu nazizmu czy 

socjalizmu z okolicy Autora zdjęć będące świadectwem trudnego dziedzictwa 

Polaków z terenu Powiatu Piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego. 
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b) miejsca historyczne znane bądź nieodkryte, zapomniane i zaniedbane z terenu 

Powiatu Piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

§ 4 

Zasady zgłoszenia do udziału w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu może być każdy mieszkaniec Powiatu Piotrkowskiego oraz Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

2. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem 

uzyskania zgody rodziców / opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie należy złożyć wraz 

z formularzem zgłoszeniowym. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

4. Uczestnik Konkursu samodzielnie wykonuje maksymalnie 5 zdjęć przedstawiających różne 

miejsca związane z przedmiotem i celem Konkursu. Autorem zdjęć może być tylko jedna 

osoba. Wyklucza się prace zespołowe. 

5. Zdjęcia są przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie 

JPG, w rozdzielczości minimum 300 dpi. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. Zdjęcia 

mogą być zarówno czarno-białe, jak i kolorowe. Dozwolone jest edytowanie zdjęć, mające na 

celu wydobycie jego znaczenia (np. kadrowanie, kontrast, nasycenie barw). Zabroniony jest 

fotomontaż. 

6. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie były publikowane 

i nagradzane.  

7. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że są autorami nadesłanych fotografii i posiadają do nich 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i majątkowe bez udziału osób trzecich i ponoszą 

wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.  

8. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że uzyskali zgodę osób, których wizerunki utrwalono na 

fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie 

określonym w niniejszym Regulaminie. 

9. Uczestnicy Konkursu przekazują na własność Organizatora złożone w konkursie zdjęcia 

i udzielają bezterminowej zgody do nieodpłatnego i nieograniczonego ich wykorzystania 

w dowolnej przestrzeni wystawowej i promocyjnej. 
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10. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie 

z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie 

zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć. 

11. Uczestnik Konkursu winien załączyć na adres e-mail: faro@powiat-piotrkowski.pl: 

a) Maksymalnie 5 zdjęć przedstawiających różne miejsca związane z przedmiotem 

i celem Konkursu 

b) Opis pracy zawierający tytuł, nazwę sfotografowanego miejsca oraz krótkie 

uzasadnienie wyboru danego miejsca 

c) Podpisany formularz zgłoszeniowy 

d) Podpisaną klauzulę informacyjną 

12. Prace należy nadsyłać do dnia 17 listopada 2022 r. z dopiskiem KONKURS FARO. 

13. Harmonogram realizacji Konkursu: 

a) 20.10 - 14.11.10.2022 r. – nadsyłanie prac konkursowych 

b) 24.11.2022 r. – głosowanie ekspertów 

c) 25.11.2022 r. – wyniki Konkursu 

§ 5  

Ocena prac konkursowych i nagrody 

1. Oceny prac dokonują zagraniczni eksperci zajmujący się problematyką trudnego dziedzictwa 

historycznego, będący uczestnikami projektu, o którym mowa w § 1 ust.3. 

2. Eksperci oceniać będą: 

✓ zgodność tematu pracy z tematyką konkursową 

✓ wartość artystyczną i techniczną wykonania zdjęć 

✓ nieodkryte, zapomniane miejsca 

3. Decyzje ekspertów są ostateczne. 

4. Nagrody w Konkursie: 

✓ 1 miejsce: bon o wartości 500 zł 

✓ 2 miejsce: bon o wartości 400 zł 

✓ 3 miejsce: bon o wartości 300 zł 
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§ 7 

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkurs 

1. Uczestnicy niespełniający warunków Regulaminu lub naruszający jego postanowienia 

podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie. 

2. Organizatorowi przysługuje również uprawnienie do unieważnienia Konkursu w każdym 

czasie, bez podania przyczyny. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych, 

o czym powiadomi na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego oraz swoim oficjalnym 

profilu na portalu w serwisie Facebook. 

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 

prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie 

mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. 

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wiek 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł zdjęcia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis zdjęcia 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Jeśli dotyczy 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki w Konkursie 

fotograficznym „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej historii Polaków w mojej 

okolicy”   

                  ……………………………… 

                                                                                                                                                  data, czytelny podpis 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej 
historii Polaków w mojej okolicy” organizowanego przez Powiat Piotrkowski. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiat Piotrkowski dla potrzeb 
przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji Konkursu „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej 
historii Polaków w mojej okolicy” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na wykonanie autorskich praw 
zależnych w zakresie przekazanych przeze mnie zdjęć prezentujących historyczne miejsca pamięci, 
przez Powiat Piotrkowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków 
Trybunalski i ich wykorzystanie dla potrzeb realizacji projektu „FARO – The Dissonant Heritage in 
European Towns – Creating European narrative of contested identities through citizens’ 
participation”  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Niniejsza zgoda stanowi zezwolenie na 
rozpowszechnianie zdjęć w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

4. Oświadczam, że udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji nieograniczonej w czasie oraz 
terytorialnie na prezentację fotografii na stronie internetowej: www.powiat-piotrkowski.pl, na 
Fanpage’u Powiat Piotrkowski – Starostwo Powiatowe, a także na nieodpłatną publikację we 
wszelkich materiałach promocyjnych i wydawnictwach Organizatora. 
 

 

 

..............................................  

        data, czytelny podpis 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

I.    Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych jest Powiat Piotrkowski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego 
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 
Piotrków Trybunalski. 

II.    Inspektor Ochrony Danych 
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W Powiecie Piotrkowskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Tokarską, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-
mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: (44) 732-88-09, 781-
555-147, a także pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, 
wskazany w pkt I.  

III.   Cele przetwarzania 

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia 
rekrutacji oraz realizacji Konkursu „Znane i nieznane miejsca pamięci trudnej historii Polaków 
w mojej okolicy” w ramach realizowanego projektu „FARO – The Dissonant Heritage in European 
Towns – Creating European narrative of contested identities through citizens’ participation”. Celem 
Konkursu jest zainteresowanie lokalną historią, trudnym dziedzictwem historycznym odnoszącym się 
do historycznych miejsc pamięci z okresu nazizmu, socjalizmu. 

IV. Podstawa prawna przetwarzania 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 

Pani/Pana dane osobowe związane z wykorzystaniem zdjęć będą także przetwarzane na podstawie 
art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

V.   Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 
III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

VI.    Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione uczestnikom projektu „FARO – The Dissonant Heritage 
in European Towns – Creating European narrative of contested identities through citizens’ 
participation”   – ekspertom dokonującym oceny zdjęć. 

VII.   Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii (art. 15 
RODO); 
- prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO); 
- prawo żądania od administratora ograniczenia oraz usunięcia danych osobowych (w przypadku 
wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO); 
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres: ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa 
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych wskazany w pkt. II lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego  

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenie rekrutacji 
i realizacji Konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcia udziału w Konkursie. 

IX.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
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Administrator danych nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji 
będących wynikiem profilowania. 

 

Zapoznałem/łam się: 

 

..............................................  

         czytelny podpis 

 

 

 

 


