
REGULAMIN KONKURSU 
„Segregacja na wakacjach” 

 
 
I. Cel konkursu 
 
1. Konkurs poprzez technikę fotografii ma na celu:  

• zwiększenie świadomości ekologicznej, 

• popularyzowanie działań związanych z prawidłową segregacją odpadów, 

• tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia wśród mieszkańców, 

 krzewienie ekologii i dbałości o czystość środowiska naturalnego.  

   

II. Organizator 

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej                                                                           
ul. 1-go Maja 29, 59-920 Bogatynia                                                                          

Tel.: 75 77 25 380                                                                                                                             
e-mail: ochrona.srodowiska@bogatynia.pl 

III. Ogólne zasady i terminarz konkursu 
 
1. Konkurs skierowany jest dla pełnoletnich mieszkańców miasta i gminy Bogatynia. 

2. Czas trwania konkursu: 1.07.2022 r. –  1.09.2022 r. 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej ciekawy sposób 

gromadzenia lub zbiórki odpadów komunalnych. 

4. Wymogi dotyczące zdjęć przesyłanych na konkurs: 

 fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej,  

 dopuszczalne formaty: JPG,  

 zdjęcia powinny mieć maksymalną jakość (bez kompresji),  

 wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 10 MB,  

 rozdzielczość: min 200 max 300 dpi,  

 dopuszczone są zdjęcia wykonane dowolnym aparatem fotograficznym, bez modyfikacji, 

 nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

5. Każdy z uczestników może zgłosić tylko 1 zdjęcie konkursowe.                                                                       

6. Do każdej pracy należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób 

niepełnoletnich zgłoszenie konkursowe musi być podpisane przez rodzica lub opiekuna. 

Zgłoszenia nadesłane bez wypełnionego formularza nie będą rozpatrywane  w konkursie.  



7. Prace spełniające wymogi regulaminu należy przekazać drogą elektroniczną na adres:  

katarzyna.guzniczak@bogatynia.pl z dopiskiem: konkurs „Segregacja na wakacjach”. 

8. Uczestnicy przystępujący do konkursu poprzez wypełnienie załącznika niniejszego 

Regulaminu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych,                                      

w szczególności na publikację imienia i nazwiska oraz na przechowywanie, przetwarzanie                      

i rozpowszechnianie nadesłanych fotografii przez Organizatora. 

9.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy urzędu oraz bliscy członkowie ich rodzin.  

10. Sprawy związane z konkursem nieobjęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez 

Organizatora Konkursu.  

 
IV. Kryteria oceny prac 

 
1. Do oceny zdjęć konkursowych zostanie powołana komisja konkursowa. 

2. W ocenie nadesłanych zdjęć będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

a) spójność fotografii z tematem konkursu,  

b) oryginalność. 

3. Komisja konkursowa do 31.09.2022 r. wyłoni z pośród nadesłanych zdjęć 3 laureatów.  

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.  

 

IV. Nagrody 

 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz                

w prasie, mediach i Internecie. 

2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu i  sposobie odbioru nagrody pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie (w przypadku podania w emailu nr. telefonu).  

3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 

4. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w postaci karty podarunkowej do sklepu RTV Euro 

AGD przyznanej za zajęcie: 

     I miejsca - o wartości 700 zł   

     II miejsca - o wartości 500 zł   

    III miejsca - o wartości 300 zł   

5. Po otrzymaniu nagrody zwycięzcy zobowiązani są do podpisana protokołu odbioru nagrody. 

6. Nagrody nieodebrane do 31.10.2022 r. przepadają i stają się własnością Organizatora. 

 



V. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub zmiany jego terminów w razie  

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Ochrony Środowiska                            

i Gospodarki Komunalnej pod nr  tel. 75 77 25 380, 75 77 25 381  lub 75 77 25 382. 

3. Oficjalne zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się w terminie                    

i miejscu ustalonym wspólnie ze zwycięzcami. 

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych udzielonych w związku z organizacją 

i przeprowadzeniem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą                               

59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117.                    

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) – iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395. 

Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla 

organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 

ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3.  Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz 

ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować                  

do Organizatora.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych 

niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzców konkursu może prowadzić do odmowy 

przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego 

 
 

FORMULARZ REJESTRACYJNY KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Segregacja na wakacjach” 

 
 
 
Imię ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nazwisko ………………………………………………………………………………………. 
 
 
Wiek ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
1.Administratorem danych osobowych udzielonych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Bogatynia z siedzibą 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych (IODO) – iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie 

niezbędnym dla organizacji i przeprowadzenia konkursu.  

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy                   

je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.                                                                                                                                                       

3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane 

żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 

Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować  do Organizatora.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzców 

konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.  

 
Oświadczenia: 

 
1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin konkursu fotograficznego „Segregacja na wakacjach”, z którym się 

zapoznałam/em. Wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Organizatora Konkursu do celów organizacyjnych oraz promocyjnych. Wyrażam również zgodę na 
publikacje zdjęć z przebiegu konkursu w mediach oraz na publikacje moich danych osobowych jeśli znajdę 
się na liście osób wyróżnionych bądź nagrodzonych. 

 
 
 
 
 
                                                                                          ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                   data i podpis autora 

 


