
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.310.2020 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 1 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków” 
i powołania Komisji Konkursowej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz § 4 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków 
wprowadzonego uchwałą Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie 
określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy 
Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1000 z późn.zm.1)) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Ogłaszam Konkurs fotograficzny pn. „Co warto zobaczyć w Gminie Wilków”.  

§ 2.  Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik  
do zarządzenia. 

§ 3.  Dla wyłonienia laureatów Konkursu fotograficznego pn. „Co warto zobaczyć w Gminie 
Wilków” powołuję Komisję Konkursową w składzie: 

1) Tomasz Dziergwa  – Przewodniczący Komisji; 

2) Aleksandra Jaroszewska – Członek Komisji; 

3) Anna Trojanowska  – Członek Komisji. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2575 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.310.2020 
Wójta Gminy Wilków 
z dnia 1 lipca 2020 r. 
 

REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
pn. „CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE WILKÓW” 

I. Organizator 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą 
„CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE WILKÓW” (dalej zwany: Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Wilków, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków 
(dalej zwana: Organizatorem), strona internetowa Organizatora www.wilkow.pl.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: 
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Konkurs będzie trwał od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

5. Konkurs jest realizowany na terenie Gminy Wilków. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w formie elektronicznej na stronach 
internetowych. 

II. Patronat honorowy: 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wilków. 

III. Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

1. Promocja Gminy Wilków poprzez utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, przyrody, 
architektury, różnych form wypoczynku. 

2. Rozwój pasji fotografowania wśród dzieci i młodzieży. 

3. Rozpowszechnienie informacji na temat interesujących miejsc znajdujących się w Gminie Wilków. 

IV. Zadanie konkursowe 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęć fotograficznych interesujących miejsc znajdujących się  
na terenie Gminiy Wilków. Zdjęcia mogą przedstawiać faunę, florę, budowle architektoniczne, miejsca 
aktywnego wypoczynku, itp. Zdjęcia nie mogą przedstawiać w żaden sposób sylwetek osób. 

2. Zdjęcia powinny mieć minimalną rozdzielczość - 1600x1200. 

3. Wykonane krótkich opisów wykonanych zdjęć, w których powinno się znaleźć obowiązkowo: nazwa 
miejsca (budowli) prezentowanych na zdjęciach, data wykonania zdjęcia, umotywowanie wyboru. 

V. Warunki przystąpienia do Konkursu 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Wilków (dalej 
Uczestników). 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 10 zdjęć. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej stanowiącej Załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. Wypełnienie i podpisanie zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu i akceptacją jego zapisów wraz z wszystkimi 
załącznikami, 

2) terminowe wykonanie zadania konkursowego oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres 
konkurs@wilkow.pl wykonanych i opisanych zdjęć do siedziby Organizatora. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych Prac konkursowych w materiałach 
i kampaniach reklamowych Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia i oznaczenia autora. 

5. Nadesłanie zdjęć konkursowych, na których widoczne będą jakiekolwiek osoby, równoznaczne będzie 
z wykluczeniem danego zdjęcia z konkursu. 

6. Organizator może usunąć obraźliwe Prace kursowe. Usunięte Prace nie są brane pod uwagę przy 
wyłanianiu zwycięzców Konkursu. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

VI. Terminarz 

1. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 31.08.2020 r. do godz. 11.00. 

2. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem poczty: 

1) elektronicznej na adres e-mailowy: konkurs@wilkow.pl, z dopiskiem: „CO WARTO ZOBACZYĆ 
W GMINIE WILKÓW” (skan lub zdjęcia dokumentów). 

2) tradycyjnej na adres: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, z dopiskiem: „CO WARTO 
ZOBACZYĆ W GMINIE WILKÓW”. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) PODPISANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (Załącznik nr 1 ), 

2) PODPISANĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (Załącznik nr 2). 

4. Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej w dniu 
16.09.2020 r.  

6. Wyniki konkursu podane będą na stronie internetowej Organizatora. 

VII. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Oceny nadesłanych prac dokona i werdykt sformułuje Komisja Konkursowa powołana przez 
Organizatora. 

2. Komisja Konkursowa dysponuje pełną swobodą w ocenie nadesłanych prac, a w szczególności może 
przyjąć kryteria oparte na subiektywnych odczuciach. 

3. Podczas oceny prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria: 

1) technika i forma wykonania, 

2) walory poznawcze wybranego miejsca. 

4. Zgłoszenia nadesłane po terminie, tj. po 31.08.2020 r. po godzinie 11:00 lub w liczbie i w sposób inny 
niż określony w Regulaminie lub przez osoby, które nie spełniają wymagań niniejszego Regulaminu, nie będą 
podlegały ocenie. 

VIII. Nagrody 

1. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z wszystkimi pracami konkursowymi, dokona ich oceny 
i wyłoni zwycięzców konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 

1) 7 - 11 lat, 

2) 12 – 15 lat, 

3) 16 – 21 lat. 

2. Zwycięzcom konkursu w każdej z kategorii wiekowych zostaną przyznane nagrody w wysokości: 

1) I miejsce – 600 zł, 

2) II miejsce – 300 zł, 

3) III miejsce – 150 zł. 
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3. Termin i odbiór nagród zostanie ustalony indywidualnie z laureatami. 

4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody z przyczyn, za które odpowiada laureat Konkursu, 
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

IX. Prawa autorskie 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że: 

1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych 
(w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych); 

2) nadesłane prace konkursowe są wynikiem samodzielnej twórczości; 

3) nadesłane prace konkursowe są oryginalne, dotychczas nigdzie niepublikowane; 

4) nadesłane prace konkursowe nie będą naruszały praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 
trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanej odpowiedzi 
konkursowej narusza prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany 
będzie do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniesie lub może 
ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie 
uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim. 

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, 
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć nadesłanych 
w konkursie, według uznania Organizatora na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie w całości lub w części, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej 
techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także 
wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy kopii odpowiedzi konkursowych, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera 
lub innego urządzenia, 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których prace konkursowe utrwalono w tym ich 
odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa, 

4) rozpowszechnianie prac konkursowych, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci 
Internet m.in. na stronach administrowanych przez Organizatora, 

5) wykorzystywanie odpowiedzi konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych 
Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, Internecie, prasie, w prezentacjach elektronicznych, 
na materiałach promocyjnych. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), 
w szczególności Organizator ma prawo do przeniesienia uzyskanych praw i zezwoleń na inne podmioty według 
własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu. 

4. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania 
dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań prac konkursowych, w szczególności poprzez dokonywanie jego 
zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi wg uznania 
Organizatora na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 powyżej. 

5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanych prac konkursowych, zwłaszcza naruszenia praw 
autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z konkursu 
– a w przypadku ujawnienia tego faktu po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody – do anulowania swojej 
decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie. 

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w przypadku przyznania nagrody wyraża zgodę na publikację 
swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz nadesłanych prac 
konkursowych na wszelkich stronach internetowych administrowanych przez Organizatora, a także w gazecie 
lokalnej - Gminnym Informatorze. 
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X. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, o ile 
nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym 
każdorazowo przez Organizatora. Zmiana regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 
ogłoszony regulamin. 

3. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie odpowiedzi konkursowych 
spowodowane problemami technicznymi nieleżącymi po stronie Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy 
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). 

6. Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem tel.: 77 419 51 78 lub za pomocą 
poczty elektronicznej pod adresem konkurs@wilkow.pl, z dopiskiem: CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE 
WILKÓW. 

XI. Załączniki 

1. Karta zgłoszenia Uczestnika do Konkursu fotograficznego „CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE 
WILKÓW”. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNIKA 
do konkursu fotograficznego pn. 

„CO WARTO ZOBACZYĆ W GMINIE WILKÓW” 

 
 

·IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………........................... 

·DATA URODZENIA UCZESTNIKA: ………………………………………………………………......... 

·IMIĘ I NAZWISKO RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)*: ……………………………………........ 

·TELEFON KONTAKTOWY UCZESTNIKA (PODAJĄ JEDYNIE OSOBY PEŁNOLETNIE): ……….. 

·TELEFON KONTAKTOWY RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)*: ………………………….......... 

·MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA: ……………………………………………………. 

·ADRES E-MAIL UCZESTNIKA (PODAJĄ JEDYNIE OSOBY PEŁNOLETNIE): ………………..…... 

·ADRES E-MAIL RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)*: ……………………….………………….... 

 
 

UWAGA 

Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści 
Regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora konkursu.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora stanowi załącznik nr 2  
do Regulaminu konkursu. 

  
  
  
 

……………………………………………………… 
(data, podpis Uczestnika/rodziców lub opiekunów prawnych) 

  
  
  
  
  

* W przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni dane uzupełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

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

(imię i nazwisko Uczestnika) 
 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 13 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 
(Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych wymienionych w załączniku nr 1 – Karcie zgłoszenia uczestnika. 

Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania w podanym niżej zakresie 

 

Lp. Zakres danych – zgoda Cel przetwarzania 
Podstawa prawna 

Odbiorcy lub kategorie odbiorców 
danych 

1 
Dane osobowe niezbędne do 
realizacji zadania pn. „CO WARTO 
ZOBACZYĆ W GMINIE 
WILKÓW”, wizerunek 

cel – organizacja i realizacja konkursu 
„CO WARTO ZOBACZYĆ W 
GMINIE WILKÓW” 
podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO – osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych 

Urząd Gminy, użytkownicy 
strony internetowej Gminy 
Wilków, czytelnicy gazety 
Gminnego Informatora 
Świerczowa-Wilkowa, czytelnicy 
materiałów promocyjnych Gminy 
Wilków, galerii zdjęć, tablic 
ogłoszeń 

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy w Wilkowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11,  
46-113 Wilków, e-mail: ug@wilkow.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka,  
tel. 77 419 55 11 wew. 111, e-mail: odo@wilkow.pl  

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonym wyżej celem. 

4. Dane będą udostępniane wyłącznie podanym wyżej odbiorcom. 

5. Dane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie 
ustalony okres archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 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. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 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 (Dz.Urz. UE Nr L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.). 

8. Dane będą przetwarzane w sposób w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 

9. Dane podaję dobrowolnie. 

 ……………………………………………………… 
(data, podpis Uczestnika/rodziców lub opiekunów prawnych) 
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