
 Regulamin Konkursu Fotograficznego pt. ”WĄSY PIŁSUDSKIEGO” 

I. 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

II. 
Celem Konkursu jest propagowanie wartości patriotyczno – historycznych poprzez postać Marszałka

Piłsudskiego.

III. 
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia przedstawiająca wąsy naturalne bądź wąsy sztuczne

(przyczepione do twarzy), które będą nawiązywać do wąsów jakie nosił Józef Piłsudski.

2. Wąsy sztuczne – technika wykonania dowolna

IV. 
Konkurs ma charakter otwarty.

V. 
1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

2. Fotografie powinny posiadać 1 autora.

3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu. 
Jedna osoba może zgłosić 1 fotografie. 

4. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie
może przekroczyć 20 MB. Laureat zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora fotografii 

w rozdzielczości pozwalającej na wydruk w dobrej jakości. 

5. Fotografie prosimy opisać według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko”. 
Do prac prosimy dołączyć dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail).

6. Adres e-mail do zgłoszeń prac: gok@ugtarnowiec.pl. 

7. W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać – „Konkurs fotograficzny wąsy Piłsudskiego”

VI.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny, jednakże przesłanie zgłoszenia oraz prac na konkurs uważane

będzie za uznanie warunków niniejszego regulaminu.

2. Jednocześnie zgłaszający się wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. 

VII. 
 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną

zakwalifikowane do konkursu. 

VIII.
1. Konkurs rozpoczyna się 29.11.2021

2. Do poniedziałku 15.11.2021 do godziny 12:00 można przesyłać fotografie konkursowe 



(na adres gok@ugtarnowiec.pl)

3. Ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek 22.11.2021 r na stronie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tarnowcu, oraz na profilu GOK w serwisie Facebook

IX.
1. Konkurs podzielony będzie na 2 kategorie:

I – Wąsy naturalne
II – Wąsy sztuczne

2. W każdej kategorii zostaną wyłonione miejsca I-III a które laureaci otrzymają nagrody.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L
119 z dnia 4 maja 2016 r.,  s.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”,  Organizator informuje, a
Uczestnik Konkursu  przyjmuje do wiadomości co następuje:

1) Administratorem danych  osobowych przetwarzanych  w  związku  
z  uczestnictwem  w  konkursie  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury  
w Tarnowcu z siedzibą w Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec,  zwany dalej GOKiem.

2) Dane  będą  przetwarzane  przez  okres  trwania  Konkursu  oraz  realizacji  obowiązków
prawnych spoczywających na GOK. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych
jest  realizacja  zadania  publicznego  wynikającego  z  art.  9  ust.  1  ustawy  z  dnia  25
października 1991 o organizowaniu  i  prowadzeniu działalności  kulturalnej,  Dz. U.  z
2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115, 730, (co odpowiada art. 6 ust 1. lit e RODO) i
innych przepisów prawa (co odpowiada art. 6 ust 1. lit c RODO). Dane osobowe zostaną
usunięte po upływie 72 miesięcy od chwili realizacji wskazanych wyżej celów.

3) Przetwarzane dane mogą zostać udostępnione odbiorcom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

     Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
a) prawo dostępu do treści jego danych osobowych;
b) prawo sprostowania danych osobowych;
c) w zakresie wynikającym z przepisów prawa – prawo do usunięcia, jak również prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem 
Uczestnika Konkursu przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


