
REGULAMIN WIRTUALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„GOŁDAPSKIE ZABYTKI”

ORGANIZOWANEGO Z  OKAZJI JUBILEUSZU 450 - LECIA
NADANIA PRAW MIEJSKICH GOŁDAPI

Organizator: Dom Kultury w Gołdapi, ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap

§1

Cele wirtualnego konkursu fotograficznego „GOŁDAPSKIE ZABYTKI”

1. Uczczenie Jubileuszu 450- lecia Nadania Praw Miejskich Gołdapi.

2. Zachęcanie mieszkańców Gołdapi oraz sympatyków miasta do promowania wartości kulturowych
i historycznych Gołdapi.

3. Rozwijanie zainteresowań historią Gminy Gołdap oraz lokalnym patriotyzmem.

4. Prezentowanie talentów społeczności lokalnej i osób związanych z Gołdapią.

§2
 Zasady udziału w  konkursie

1. W  przeglądzie  mogą  wziąć  udział  osoby  pełnoletnie,  posiadające  profil  na  platformie
społecznościowej Facebook.

2. Aby zgłosić fotografię do udziału w konkursie należy:

a) zadeklarować  udział  w  wydarzeniu  „GOŁDAPSKIE ZABYTKI -  konkurs  fotograficzny”  na
profilu Facebook Domu Kultury w Gołdapi klikając „wezmę udział”.

b) w  wiadomości  prywatnej  wysłanej  do  Domu  Kultury  w  Gołdapi  na  Facebooku  zamieścić
skopiowane oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz prawach autorskich zawarte w §6
niniejszego regulaminu

c) stworzyć post w dyskusji otwartej wydarzenia, zawierający do 6 zdjęć; każe zdjęcie powinno być
opatrzone komentarzem zawierającym:

 tytuł zdjęcia, 

 krótki opis przedstawionego obiektu, 

 przybliżony czas powstania zabytku,

 dodatkowo – kontekst kulturowy lub historyczny fotografowanego obiektu.

3. Do konkursu można zgłosić zdjęcie wykonane na terenie Gminy Gołdap.

4. Zdjęcia powinny ukazywać zabytki nieruchome:

a) krajobrazy  kulturowe  –  czyli  obszary  ukształtowane  historycznie  w  wyniku  działania
czynników naturalnych i działalności człowieka, zawierające elementy przyrodnicze i wytwory
cywilizacji; mogą to być krajobrazy naturalne wzbogacone historycznymi obiektami architektury



i elementami zagospodarowania terenu, jak dawne układy komunikacyjne, np. brukowane drogi,
aleje, kapliczki przydrożne itp;

b) układy urbanistyczne, ruralistyczne i zespoły budowlane – historyczne założenie miejskie lub
wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni,
rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym
ulic lub sieci dróg, np. historyczne dzielnice i osiedla, place i ulice (jako wnętrza urbanistyczne);
zabytkiem  może  być  też  historyczny  zespół  budowlany  –  powiązana  przestrzennie  grupa
budynków  wyodrębniająca  się  ze  względu  na  formę  architektoniczną,  styl,  zastosowane
materiały, funkcję, czas powstania lub związek z wydarzeniami historycznymi;

c) dzieła  architektury  i  budownictwa - np.  obiekty  sakralne,  rezydencjonalne,  użyteczności
publicznej, mieszkalne i gospodarcze;

d) dzieła budownictwa obronnego - np. bunkry i ich elementy, schrony, infrastruktura wojskowa,
itp. (pod warunkiem, że nie są objęte usankcjonowanym prawnie zakazem fotografowania);

e) obiekty  techniki  i  przemysłowe  -  np.  tory  kolejowe,  kotłownie,  młyny,  urządzenia
hydrotechniczne,  wodociągowe  wieże  ciśnień,  mosty  i  wiadukty  (pod  warunkiem,  że  nie  są
objęte usankcjonowanym prawnie zakazem fotografowania);

f) cmentarze;

g) parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni; 

h) miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne.

5. Zabytki  ukazane  na  fotografiach  konkursowych  powinny  wpisywać  się  w  poniższą  definicję:

„Zabytek jest materialnym świadectwem historii  w jej  szerokim rozumieniu – przekazuje wiedzę
o czasach, w których powstał:  o ówczesnej  kulturze,  osiągnięciach w sztuce,  nauce,  gospodarce.
Stanowi upamiętnienie życia codziennego, ale też dokument niecodziennych wydarzeń”.

„Zabytek  nieruchomy  to  nieruchomość,  jej  część  lub  zespół  nieruchomości,  będące  dziełem
człowieka  lub  związane  z  jego  działalnością  i  stanowiące  świadectwo  minionej  epoki  bądź
zdarzenia,  których  zachowanie  leży  w  interesie  społecznym  ze  względu  na  posiadaną  wartość
historyczną, artystyczną lub naukową”.

„Zabytek jest stylowo, historycznie lub kulturalnie związany z okresem lub epoką zakończoną”.

6. Zalecana wielkość zdjęcia to 2500 piks – dłuższy bok.

7. Z uwagi na ochronę danych osobowych i praw autorskich na fotografiach zgłoszonych do konkursu,
nie mogą być widoczne osoby możliwe do zidentyfikowania.

8. Zdjęcia  niespełniające  wymogów  regulaminu,  w  tym  nie  opatrzone  zgodami  na  przetwarzanie
danych osobowych i przeniesienie praw autorskich będą niezwłocznie usuwane ze strony Facebook
wydarzenia   konkursowego.

§3
Terminy 

1. W konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  prace  opublikowane  w  wydarzeniu  na  profilu  Facebook
Domu Kultury w Gołdapi od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.06.2020 r. do godziny 23:59.

2. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  do  dnia  27.06.2020  r.  na  stronie  Facebook  wydarzenia
„Gołdapskie zabytki - konkurs fotograficzny”.

3. Po nagrody pieniężne zwycięzcy i osoby wyróżnione zgłaszać się będą osobiście do Domu Kultury
w Gołdapi w indywidualnie ustalonym terminie.



§4
Kryteria oceny

1. W  konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  prace  spełniające  wymogi  zawarte  w  §  2  niniejszego
regulaminu, których autorzy przysłali Domowi Kultury w Gołdapi prywatną wiadomość Facebook z
oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych osobowych i praw autorskich.

2. Oceniane będą walory artystyczne zdjęć, technika ich wykonania oraz trafność opisu fotografii.

§5
Nagrody

1. Jury konkursowe powołane przez Dom Kultury w Gołdapi przyzna narody i wyróżnienia pieniężne.
Łączna  pula  nagród  wynosi  1500  zł.  (w  tym:  pierwsze,  drugie  i  trzecie  miejsce  oraz  trzy
wyróżnienia)

2. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście w  terminie ustalonym indywidualnie z każdym z
nagrodzonych.

§6
Oświadczenia uczestnika konkursu

* Sekcje z gwiazdką skopiować jedynie w przypadku, jeśli mają zastosowanie. Pozostałe informacje
są niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Imię i nazwisko:………………………………………….

Nr telefonu: ………………………………………………

Zgłaszam moje uczestnictwo w konkursie fotograficznym „GOŁDAPSKIE ZABYTKI” organizowanym 
przez Dom Kultury w Gołdapi oraz w związku z tym oświadczam, że:

zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (w tym z zasadami
przetwarzania danych osobowych i regulacjami dotyczącymi praw autorskich), akceptuję jego treść i 
zobowiązuję się do jego przestrzegania;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesyłanych w niniejszej wiadomości na 
zasadach określonych w Regulaminie Konkursu;

wyrażam  zgodę na  nieodpłatne  i  bezterminowe  wykorzystanie  i  rozpowszechnianie  mojej  pracy
konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu.

* wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku,
w  tym  w  postaci  fotografii  i  dokumentacji  filmowej,  utrwalonego  jakąkolwiek  techniką  na  wszelkich
nośnikach  na  potrzeby  udokumentowania  przebiegu  Konkursu  (w  szczególności  dekoracji  laureatów)
i promocji działalności Organizatora oraz przyjmuję do wiadomości, iż mój wizerunek nie może być użyty
w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

* proszę o podpisywanie moich prac pseudonimem ………………………………………………………..

* proszę o nie podpisywanie moich prac w żaden sposób.



§7
Zasady przetwarzania danych osobowych 
oraz regulacje dotyczące praw autorskich

W  związku  z  realizacją  wymogów  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 (ogólne
rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”),  informujemy o zasadach przetwarzania  Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Dyrektor 
Domu Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Krótkiej 2,
19-500 Gołdap, adres e-mail: sekretariat@dkgoldap.pl, zwany dalej Administratorem lub 
Organizatorem. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@egoldap.pl. 

3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora 
następujących danych osobowych: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, pseudonim i informacje zawarte
w profilu facebook oraz wizerunek 

4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak ich podanie  jest niezbędne do udziału w konkursie, oraz że udzielona zgoda 
może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej 
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora związanych z realizacją oraz promocją Konkursu poprzez umieszczenie informacji o 
jego laureatach oraz nadesłanych prac w materiałach reklamowych  i promocyjnych Administratora oraz
Gminy Gołdap, w tym na oficjalnych stronach internetowych Administratora, w szczególności na profilu
Domu Kultury w Gołdapi na portalu Facebook i na stronie www Domu Kultury w Gołdapi. 

6. Niezbędne dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników konkursu oraz ich prace konkursowe mogą 
zostać przekazane Urzędowi Miejskiemu w Gołdapi oraz lokalnym mediom w celach, o których mowa 
w pkt. 5.  Dotyczy to również przekazywania Podmiotom świadczącym usługi hostingowe (www, e-
mail) a także Podmiotom znajdującym się poza EOG, posiadającym certyfikat zgodności z programem 
Tarcza Prywatności. (Dotyczy portalu Facebook oraz Youtube).

7. Dane przechowywane będą bezterminowo lub do momentu cofnięcia zgody. 

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia,  przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a 
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych 
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych

9. Przetwarzane dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
również profilowaniu. 

10. Uczestnik Konkursu zapewnia, że: 

a) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących 
naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw 
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pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby 
którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe, 

b) w przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób 
trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje 
się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. 

11. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Z chwilą doręczenia fotografii (pracy 
konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa (uzyskuje) licencję niewyłączną upoważniającą 
Organizatora  do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na 
następujących polach eksploatacji: 

a) publiczne udostępnianie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

b) wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację dowolną techniką, 

c) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych, 

d) publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci 
internetowej (w szczególności na stronach internetowych organizatora, w tym na portalach 
społecznościowych) oraz w formie drukowanej, 

e) wprowadzenie do obrotu oryginałów fotografii (jeśli takie zostały przekazane) wraz z ich 
opracowaniem albo egzemplarzy, na których fotografię utrwalono, w tym udostępnianie, użyczanie 
lub najmowanie oryginału lub egzemplarzy, 

f) rozpowszechnianie w prasie, w sieci telewizyjnej, w sieci internetowej, 
na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, 

g) modyfikowanie fotografii w całości lub w części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub 
części, 

h) swobodne używanie i korzystanie z fotografii oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy i
promocji dokonywane przez Organizatora, 

i) Uczestnicy zezwalają Organizatorowi na korzystanie z opracowań fotografii. 

12. Uczestnikowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z fotografii na którymkolwiek 
odrębnym polu eksploatacji.

13. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które 
zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, 
uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności 
i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich 
zarówno wobec Organizatora jak i ww. osób trzecich. Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki 
prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

14. Autor fotografii zgłoszonej do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym twórcą oraz przysługują mu 
wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do nadesłanych fotografii i prace te nie 
naruszają jakichkolwiek dóbr osobistych i materialnych osób trzecich. 

§8
Postanowienia końcowe



1. Zgłoszenie do udziału w konkursie ma charakter bezpłatny i dobrowolny, oznacza zaakceptowanie 
wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i treści regulaminu.

3. W przypadku naruszeń regulaminu prosimy o kontakt: sekretariat@dkgoldap.pl, tel. 87 615 08 03

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na profilu 
stronie dkgoldap.pl.

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
prawa. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, wspierany, administrowany ani finansowany przez 
portal www.facebook.com.
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