
Regulamin konkursu fotograficznego 
„Koskowice okiem małego mieszkańca” 

 
ORGANIZATOR  KONKURSU 
 
Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Koskowice okiem małego mieszkańca” zwanego dalej 

„Konkursem” jest Sołectwo Koskowice oraz Stowarzyszenie Nasze Wspólne Koskowice, zwane 

dalej „Organizatorem” 

CELE KONKURSU                                                                                                           

1. Promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych wsi Koskowice 

2. Rozbudzanie   zainteresowania przyrodą własnego regionu 

3. Motywowanie do poznania swojej „ małej ojczyzny” oraz jej promowania 

4.  Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii 

5. Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat, które mieszkają na terenie wsi 
Koskowice. 

3. Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów wsi. 

4. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane  na terenie wsi Koskowice 

5. Każdy uczestnik może zgłaszać do konkursu tylko jedną, wcześniej nie publikowaną, 
samodzielnie wykonaną fotografię. 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach 
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w 
prasie, mediach i internecie. 

7. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

8. Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie 
stanowiące załącznik nr1 do niniejszego regulaminu. 

 

 



WARUNKI  KONKURSU 

1. Ostateczny termin zgłaszania fotografii upływa 27.05.202 r. 

2. Prace wykonane po tym terminie lub niezgodne z regulaminem nie podlegają ocenie. 

3. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: p.zolkiewski@legnickiepole.pl lub 
FB „Koskowice-moje miejsce na ziemi”  https://www.facebook.com/koskowice/  z dopiskiem - 
Konkurs Fotograficzny  „Koskowice okiem małego mieszkańca” 

4. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Wiek _Tytuł-
zdjęcia. 

5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 
fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na 
fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. 

 

ZASADY  PRZYZNAWANIA  NAGRÓD 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu.        

4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej sołectwa 

Koskowice www.koskowice.pl oraz na stronie FB sołectwa https://www.facebook.com/koskowice/. 

5. Wernisaż wystawy nagrodzonych oraz pozostałych  prac odbędzie się 31.05.2020 roku na placu 

przykościelnym.                                                                                                                                                              

6. Nagrody dla zwycięzców konkursu dostarczone  zostaną drogą pocztową. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest  na tablicy ogłoszeń oraz  stronie internetowej 

www.koskowice.pl 

2.  Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15 maja 2020 roku. 

3. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

4. Informacji na temat konkursu udziela Sołtys wsi Koskowice Piotr Żółkiewski. 

 
 
 

mailto:p.zolkiewski@legnickiepole.pl
http://www.koskowice.pl/


Załącznik 1 
do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Koskowice okiem małego mieszkańca” 
 
 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Sołectwo Koskowice                    
oraz Stowarzyszenie Nasze Wspólne Koskowice. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb 
rozstrzygnięcia konkursu.  

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Uczestnik ma 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO) 
 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) 
poinformowana(y) o przysługującym prawie dostępu do treści  danych osobowych oraz ich 
poprawiania, usunięcia i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania wynikającym z art.15-20 RODO. 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
.......................................................................................................................................                                                                                                                              
(imię i nazwisko) 
w Konkursie Fotograficznym „Koskowice okiem małego mieszkańca” 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na publikację  wizerunku dziecka na stronach internetowych Organizatora, w 
lokalnych mediach oraz do celów związanych z promowaniem działalności Sołectwa Koskowice. 
 
 
…...............................................................             …........................................................................... 
( miejscowość, data)                                           Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika 
konkursu 
 

 

 

 

 
 


