
 
 

Regulamin konkursu fotograficznego 
ZDJĘCIE ROKU POWIATU SUSKIEGO 2021 

  
1. ZASADY OGÓLNE 
  

1. Organizatorem powiatowego konkursu fotograficznego „Zdjęcie roku Powiatu Suskiego 
2021” jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, 
ul. Mickiewicza 27, zwana dalej “organizatorem” oraz Powiat Suski. 
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu, zwana dalej “komisją” będzie 
czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. W skład komisji konkursowej wejdą osoby 
powołane przez organizatora. 
3. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
informacji w prasie i na stronach internetowych, w tym na stronie organizatora: 
www.bibliotekasuska.pl. 
  

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 
  

1. Celem konkursu jest: 
● wyróżnienie twórców najciekawszych fotografii związanych z powiatem suskim, 
● promocja powiatu suskiego 
● dokumentacja życia codziennego i ważnych wydarzeń publicznych odbywających się 

na terenie powiatu suskiego, 
● dokumentacja zmian zachodzących w powiecie suskim, 
● przedstawienie w ciekawy i atrakcyjny sposób walorów turystycznych 

i przyrodniczych powiatu suskiego, 
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane w 2021 r. na terenie powiatu 
suskiego przedstawiające w ciekawy i oryginalny sposób ważne wydarzenia publiczne z terenu 
powiatu, sceny z życia codziennego jego mieszkańców lub walory turystyczne, przyrodnicze 
i dziedzictwo kulturowe powiatu. 
  

3. WARUNKI UCZESTNICTWA 
  

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się 
fotografowaniem, zwanych dalej “Uczestnikami”. 
2. W konkursie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, zarówno fotograficy amatorzy, jak 
i profesjonaliści. Uczestnicy nie muszą być mieszkańcami powiatu suskiego. 
3. Uczestnicy konkursu startują w nim jako osoby fizyczne. 
4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych 
opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, 



w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, warunki 
licencji na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników oraz 
stosowne oświadczenia dotyczące praw autorskich i kwestii wykorzystania wizerunku. Podpis 
osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na 
formularzu zgłoszeniowym dla osób niepełnoletnich (załącznik nr 2) 
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie i dostarczenie zgłoszenia do konkursu, zgodnie 
z pkt 6 Regulaminu. 
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Biblioteki Suskiej im. dra Michała 
Żmigrodzkiego i członkowie komisji konkursowej. 
  

4. TERMINY ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM KONKURSU 
  

● 3 stycznia 2022 r. – termin nadsyłania prac 
● O terminie rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników Organizator poinformuje 
laureatów osobiście i za pośrednictwem strony internetowej biblioteki. Planowany termin gali 
finałowej II połowa stycznia 2022r. 
 

Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie. 
  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZDJĘĆ 
  

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu zdjęć niezgodnych z tematyką 
konkursu, o niskiej jakość technicznej, przesłanych w złym formacie; rozdzielczości lub 
wielkości pliku; prac, których autorzy nie przesłali formularza zgłoszenia, a także 
naruszających godność człowieka, przyjęte normy obyczajowe oraz prawa osobiste 
i majątkowe innych osób, bez podania przyczyny ich odrzucenia. 
2. W przypadku uwiecznienia na fotografii osób trzecich, jeżeli ich wizerunek bezsprzecznie 
nie stanowi jedynie szczegółu całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, 
autor zdjęcia musi posiadać zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku na potrzeby 
niniejszego konkursu, a w przypadku wizerunku osób niepełnoletnich zgodę ich opiekunów 
prawnych. Zgoda dla każdej osoby powinna być dostarczona na oddzielnym formularzu. (wzór 
zgody – Załącznik nr 3. Brak wyżej wymienionej zgody może skutkować niedopuszczeniem 
zdjęcia do konkursu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory z tym 
związane. 
3. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia wykonane na terenie powiatu suskiego w 2021 roku 
(w formularzu zgłoszeniowym należy podać miejsce wykonania zdjęcia) w następujących 
kategoriach: 
I- WYDARZENIA I ŻYCIE CODZIENNE (np. koncerty, wydarzenia sportowe, uroczystości, 
fotografie ukazujące sceny z życia codziennego mieszkańców powiatu) 
II- PRZYRODA I DZIEDZICTWO KULTUROWE (krajobraz i zabytki) 
4. Zdjęcia należy przesyłać w formacie cyfrowym o możliwie maksymalnej wielkości 
i rozdzielczości. 



5. Parametry techniczne zdjęcia: 
● zdjęcie poziome (min. szerokość: 3000 pikseli, min. wysokość 2000 pikseli) lub pionowe 
(min. szerokość 2000 pikseli, min. wysokość 3000 pikseli) 
● Zalecana rozdzielczość: min. 300 dpi, (W przypadku ciekawych prac niespełniających tego 
warunku dopuszcza się zdjęcia o niższej rozdzielczości) 
● format pliku: JPEG 
5. W konkursie mogą brać udział tylko te zdjęcia, które nie były wcześniej nagradzane 
w żadnym innym konkursie fotograficznym. 
6. Dopuszcza się korekty cyfrowe zdjęcia z wyłączeniem korekt, polegających na stosowaniu 
fotomontażu, czyli łączeniu elementów kilku zdjęć. 
  

6. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
  

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia niezależnie od kategorii (Mogą to być 
np.  cztery zdjęcia do jednej kategorii lub po dwóch zdjęciach do każdej kategorii) 
2. W przypadku przekazania przez jednego Uczestnika większej liczby zdjęć w danej kategorii, 
organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć, bez uwzględniania w konkursie 
pozostałych prac fotograficznych tego Uczestnika. 
3. Każde zgłoszenie powinno zawierać: 
● zdjęcie w formacie JPEG 
● wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 
lub w przypadku osób niepełnoletnich: wypełniony formularz zgłoszeniowy dla osób 
niepełnoletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (zawierający pisemną 
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie i akceptację warunków 
określonych w regulaminie) 
● podpisaną przez osoby przedstawione na zdjęciach zgodę na wykorzystanie ich wizerunku. 
Zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. (Wymagane, 
jeśli zdjęcie przedstawia osoby trzecie, których wizerunek nie stanowi jedynie szczegółu 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza) 
4. Prace fotograficzne wraz ze skanem lub fotografią wypełnionego i podpisanego odręcznie 
formularza zgłoszenia oraz, jeśli zdjęcie podlega przepisom o ochronie wizerunku, skanem lub 
fotografią podpisanej odręcznie zgody na wykorzystanie wizerunku należy przesłać na adres: 
sucha@bibliotekasuska.pl. 
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie potwierdzony mailowo. 
5. Po wyłonieniu laureatów, a przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu osoby 
nagrodzone i wyróżnione zobowiązane są do dostarczenia oryginalnych papierowych 
formularzy zgłoszenia i zgód na wykorzystanie wizerunku. O tej konieczności osoby 
nominowane do nagród zostaną poinformowane telefonicznie. Niedostarczenie wyżej 
wymienionych dokumentów może skutkować wykluczeniem z konkursu. 
6. Dokonanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych 
w niniejszym regulaminie. 



7. Prace fotograficzne zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. 
8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora 
konkursu do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją, zgodnie z ustawą 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). 
  

7. OCENA PRAC FOTOGRAFICZNYCH I NAGRODY 
  

1. Organizator powołuje komisję konkursową. 
2. Komisja dokona oceny zdjęć pod względem zawartości merytorycznej, atrakcyjności 
wizualnej, pomysłu, aspektu promocyjnego oraz indywidualnego charakteru zdjęcia. 
3. Spośród nadesłanych zdjęć komisja wybierze po trzy najlepsze zdjęcia z każdej kategorii 
oraz przyzna nagrody specjalne. 
4. Spośród zdjęć nagrodzonych w poszczególnych kategoriach zostanie wybrane jedno, 
najciekawsze zdjęcie, które zostanie uhonorowane statuetką oraz tytułem “ZDJĘCIA ROKU 
POWIATU SUSKIEGO 2021”. 
5. Zdjęcie roku oraz fotografie, które zwyciężą w poszczególnych kategoriach zostaną 
opublikowane w najważniejszych mediach w powiecie suskim. 
6. Poza prestiżowym tytułem i publikacją fotografii zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni 
nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe i Bibliotekę Suską. 
7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo inną nagrodę. 
8. Komisja konkursowa kieruje się subiektywną oceną. Decyzje komisji są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 
9. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc 
ex aequo. 
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie. 
Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora 
(www.bibliotekasuska.pl ) 
  
8. WYKORZYSTANIE PRAC FOTOGRAFICZNYCH ZGŁOSZONYCH NA KONKURS 
  

1. Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej 
i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć 
zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016r. poz. 666 z póz. zm.) w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
a) wykorzystanie w całości lub części do realizacji przez organizatora 
b) wykorzystanie na stronach internetowych oraz w utworach multimedialnych, w tym na 
stronie internetowej organizatora i partnerów promujących konkurs wraz z tekstami 
promocyjnymi do mediów, w tym prasy drukowanej i mediów elektronicznych, tj. portali 
informacyjnych lokalnych, regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, 
c) wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy, 



d) wykorzystanie w publikacjach, folderach kalendarzach, czasopismach lokalnych, 
regionalnych i o zasięgu ogólnopolskim, albumach, przewodnikach oraz wszelkich innych 
promocyjnych materiałach wydawniczych, których wydawcą albo współwydawcą jest 
organizator, a także na afiszach, plakatach, tablicach informacyjno - promocyjnych. 
  
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 
organizator konkursu. 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego  w Suchej 
Beskidzkiej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33 812 08 33. 
2. Organizator będzie zbierał następujące dane: 
a) uczestników:  imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, wiek oraz 
wizerunek, 
b) opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, podpis, 
c) osób udzielających zgody na wizerunek: imię i nazwisko, podpis i wizerunek. 
3. Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z organizacją konkursu fotograficznego w Bibliotece 
Suskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa o bibliotekach, ustawa o statystyce 
publicznej oraz przepisy wykonawcze. 
4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, 
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub 
do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych. 
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych 
osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane. 
6. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału 
w wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę Suską im. dra Michała Żmigrodzkiego w Suchej Beskidzkiej 
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27, 34-200 Sucha Beskidzka. 
8. W celu zagwarantowania, że Państwa dane zawsze będą przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny 
z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub zgłosić nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, pisząc na 
adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl 


