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Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„Ozdoba Świąteczna” 
 

I. Organizator konkursu: 

1. Organizatorem konkursu jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

 

II. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest prezentacja rękodzieła ludowego podlaskiej wsi. 

2. Propagowanie i promocja regionalnej twórczości rękodzielniczej.  

 

III. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane rodzica lub opiekuna. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Zgłaszane fotografie powinny mieć charakter świąteczny, bożonarodzeniowy i 

prezentować ozdoby świąteczne. 

2. Zdjęcia należy zamieszczać w komentarzach do postu konkursowego wraz z krótkim 

opisem. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

4. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje zdjęcia, tym samym wyrażają zgodę na 

przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. 

5. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu. 

6. Przekazanie zdjęć oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one 

praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 

 

V. Parametry zgłoszonych zdjęć 

1. Technika zdjęć dowolna, dopuszcza się zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i barwne. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej 

jakości technicznej, niespełniających kryteriów. 

 

VI. Termin trwania konkursu 

1. Konkurs trwał będzie od dnia 16.12.2020 r. do dnia 07.01.2021r.  
2. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 07.01.2021r. r. o godzinie 12.00. 

 

V. Ocena prac konkursowych oraz przyznanie nagród 

1. Autorzy trzech zdjęć, które otrzymają najwięcej polubień (lajków) zostaną nagrodzeni. W 

przypadku takiej samej ilości polubień ostateczną decyzję o przyznaniu upominków 

podejmuje Dyrektor PODR. 

2. Upominki ufundowane są przez Dyrektora PODR Szepietowo 

3. Upominki zostaną wysłane na adres podany przez zwycięzców.  

VI. Prawo własności i prawo wykorzystania nadesłanych prac 



2  

1. Z chwilą zamieszczenia, fotografie przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje 

autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z 

organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych 

danych przez uczestników konkursu. 

2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub 

odwołania konkursu. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie 

internetowej www.odr.pl . 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy obowiązującego prawa. 

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

w Szepietowie, z siedzibą w: Szepietowo Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo;  

tel. 86 275 8910. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR Szepietowo możliwy jest za pomocą 

adresu e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, 

przekazania nagród oraz prowadzenia działalności doradczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

b, e oraz f (zapewnienie właściwej jakości: doradztwa, realizacji umowy na finansowanie 

zadań doradczych, zarządzania realizacją zadań doradczych oraz marketing bezpośredni 

własnych produktów lub usług) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt 

obowiązującym w PODR w Szepietowie zgodnie z przepisami prawa. 

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do 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. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy 

uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród 

oraz przekazania nagród. 

 

IX. Dodatkowe informacje w dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Sekcja 

Wydawnictw i Promocji, nr. tel. 86 275 89 02, kkuteszko@odr- szepietowo.pl; ssikorska@odr-

szepietowo.pl 
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