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Regulamin konkursu fotograficznego  
„Barwna Gmina w kolorach jesieni” 

 
 

 
Organizator:  
1. Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka 
2. Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie, Matyldów 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka 
 
 
 
Cele konkursu:  
1. Promocja swojego miejsca zamieszkania i Gminy Rawa Mazowiecka. 
2. Wyszukiwanie przez uczestników konkursu lokalnych atrakcji turystycznych (również 

tych nieznanych szerszemu gronu odbiorców), a następnie prezentowanie ich w postaci 
prac konkursowych. 

3. Tworzenie pozytywnych wartości związanych z dziedziną fotografii oraz poznawaniem 
ciekawych miejsc i obiektów. 

4. Integrowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk.   
5. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz 

popularyzację swojej Małej Ojczyzny. 
6. Rozwijanie kreatywności oraz pobudzanie aktywności artystyczno-rekreacyjnej wśród 

uczestników i odbiorców konkursu.  
7. Budowanie płaszczyzny prezentacji i promocji amatorskiej twórczości oraz pasji.   
 
 

 
Temat i przedmiot konkursu: 
1. Tematem konkursu jest fotograficzno-graficzna prezentacja i promocja walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, obiektów zabytkowych, miejsc pamięci patriotyczno-
historycznej i innych ciekawych miejsc na terenie Gminy Rawa Mazowiecka (gmina 
wiejska) w perspektywie urokliwej jesiennej aury.  

2. Przedmiotem konkursu są kolorowe bądź czarno-białe fotografie, zgodne z tematem 
konkursu, przekazane Organizatorom w formie drukowanej lub cyfrowej.  

 
 
 
Warunki wspólne dla wszystkich kategorii wiekowych: 
1. Konkurs jest skierowany do: 

1) uczniów klas V - VIII szkół podstawowych, mieszkających na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka - kategoria „szkoła podstawowa”, 

2) osób w wieku 15 lat i więcej – kategoria „OPEN”.  
2. Konkurs ma charakter indywidualny – prace grupowe nie będą oceniane. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 
4. Na konkurs należy dostarczyć prace wcześniej niepublikowane. 
5. Do każdej pracy dostarczanej w formie wydrukowanej musi być załączona (w sposób 

uniemożliwiający oddzielenie się) czytelnie wypełniona metryczka, zgodnie z wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku prac przesyłanych 
drogą elektroniczną (e-mail) należy dołączyć skan metryczki pracy lub w treści 
zgłoszenia zawrzeć wszelkie informacje zgodne z wymienioną metryczką tj. imię 
i nazwisko autora pracy, wiek, opis miejsca wykonania fotografii, a także w przypadku 
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uczniów SP należy również wskazać: klasę, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz 
jego nr telefonu. Również w przypadku osób niepełnoletnich dla kategorii OPEN muszą 
być podane dane opiekuna prawnego i jego nr telefonu.   

6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rawam.ug.gov.pl 
7. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Organizatora:  

Gmina Rawa Mazowiecka 
Al. Konstytucji 3 Maja 32 
96-200 Rawa Mazowiecka 
pok. 307 lub 304  
lub w przypadku przesyłania w formie elektronicznej na adres: gok@rawam.ug.gov.pl 

8. Termin składania prac – 18.11.2022 r., godz. 15.00 - decyduje data wpływu do 
siedziby  Organizatora.  

 
  
 
Warunki szczegółowe udziału w konkursie 
 
1. Na ważną pracę konkursową składa się: 

1) wydrukowane zdjęcie w formacie 210 x 297 mm (A4)  
lub 
2) plik w formacie JPG, o rozdzielczości min. 1024 x 768 px (768 x 1024 px) przekazany 

drogą elektroniczną. 
2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 
3. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, 

kontrastu, kadrowanie oraz drobny retusz. 
4. Dopuszcza się konwersję do czerni i bieli. 
5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik składając 

fotografię na konkurs zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby 
znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację  
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.  

6. W metryczce pracy, w sekcji „MIEJSCE WYKONANIA FOTOGRAFII”, należy określić 
miejsce wykonania fotografii (miejscowość, sołectwo) wraz z krótkim jego opisem.  

7. Prace nieczytelne lub zrealizowane w niższej niż wymagana minimalna rozdzielczość nie 
będą oceniane.  

 
Ocena i nagrody:  
1. Jury powołane przez Organizatora przyzna, w każdej kategorii konkursowej nagrody 
rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 
2. Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i dodatkowych wyróżnień, ma 
także prawo nie przyznać pierwszego miejsca. 
3. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna. 

 

 
Uwagi dodatkowe: 
  

1. Niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu. 
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
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3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, 
przesłane jako niekompletne oraz nie zawierające metryczki lub bez niezbędnych 
danych nie będą brane pod uwagę. 

4. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane Autorom.  
5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora prac konkursowych w jakikolwiek sposób,  
w szczególności w sposób wskazany w pkt. 6. 

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do 
nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku  
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz  
w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji 
konkursu, Gminy Rawa Mazowiecka i Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów prac 
(imię, nazwisko, wiek) w związku z promocją konkursu oraz promocją Gminy Rawa 
Mazowiecka i Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie. 

8. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej 
pracy konkursowej oraz przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie 
majątkowe i osobiste. 

9. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że osobom trzecim nie przysługują 
prawa i roszczenia do pracy konkursowej zgłoszonej przez uczestnika oraz, że zgłoszona 
praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. 

10. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną do dnia 30.11.2022 r. na stronie FB 
Barwna Gmina Rawa Mazowiecka i Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie, a także 
oficjalnej stronie internetowej Gminy Rawa Mazowiecka www.rawam.ug.gov.pl ponadto, 
laureaci (zdobywcy trzech pierwszych miejsc) zostaną powiadomieni indywidualnie na 
dane kontaktowe wskazane w metryczce lub wiadomości e-mail. 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie 
niezbędnym do przeprowadzenia i promocji konkursu, Gminy Rawa Mazowiecka 
i Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie. 

12. Osobą do kontaktu ws. konkursu jest dyrektor GOK w Matyldowie Łukasz Glimasiński, 
tel. 609 629 359,  gok@rawam.ug.gov.pl, 

13. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator. 
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METRYCZKA PRACY 
 

 
KONKURS „BARWNA GMINA W KOLORACH JESIENI”  

 

Organizator Gmina Rawa Mazowiecka 
Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie 

Termin składania 
prac 18.11.2022 r. godz. 15.00 

DANE AUTORA PRACY 

Imię i 
nazwisko 

 
 
 

Wiek 
 
 
 

Klasa  

Rodzic 
(opiekun 
prawny) 

Imię i 
nazwisko 

 
 

Telefon 
kontaktowy 

 
 

MIEJSCE WYKONANIA FOTOGRAFII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Matyldowie, Matyldów 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie 
niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w dane oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie 
danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika 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 (dalej RODO). 

 
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu oraz zostałam(em) poinformowana(y)  
o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia  
i przeniesienia, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania wynikającym 
z art. 15-20 RODO. 

 
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora w celach związanych z organizacją  
i przeprowadzeniem konkursu „Barwna Gmina w kolorach jesieni”. 

 
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronach internetowych i serwisach społecznościowych 
Organizatorów, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promocją konkursu 
oraz promocją Gminy Rawa Mazowiecka i Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie. 
 
 
 

……………………………………………………………………………………  
                                                                                                                                    (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
METRYCZKĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I DOŁĄCZYĆ DO PRACY KONKURSOWEJ 
 

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu  

„Barwna Gmina w kolorach jesieni” 


