
 
 
 
 

 

REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pt. „Piękno obszaru Stowarzyszenia  
,,Między Wisłą a Kampinosem'' 

 

§ 1. 

Organizator i przedmiot konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Misja Kampinos (zwana dalej: Organizatorem).  

2. Celem konkursu jest promowanie lokalnych walorów krajobrazowych, turystycznych 

i kulturalnych z obszaru LSR przez mieszkańców obszaru działania tj. gmin Błonie, Czosnów, 

Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. 

 

§ 2. 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs trwa od 20 października 2022 r. Prace konkursowe można nadsyłać  

do 15 listopada 2022  r . Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.  

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: 

− klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

− klasy VII-VIII szkoły podstawowej, 

− szkoła średnia, 

− dorośli. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 listopada 2022 r. na fanpage Fundacji Misja Kampinos.  

Wszelkie informacje o Konkursie, zmianach w Regulaminie oraz inne komunikaty  

dla Uczestników Konkursu będą zamieszczone we wskazanym miejscu przez Organizatora,  

czyli na fanpage Fundacji Misja Kampinos. Przekazane w ten sposób odpowiedzi, wyjaśnienia  

i informacje będą wiążące dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące obszar działania Stowarzyszenia „Między 

Wisłą a Kampinosem” tj. gmin Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, 

Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. 

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną 

i samodzielnie wykonaną fotografię. 

6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy, podania autora oraz akceptację regulaminu.  

 

§ 3. 

Warunki uczestnictwa i forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Konkurs polega przedstawieniu przez Uczestnika własnej fotografii promującej lokalne walory 

krajobrazowe, turystyczne i kulturalne z obszaru LSR tj. gmin Błonie, Czosnów, Izabelin, 

Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. 

2. Fotografia może być wykonana dowolnym sprzętem, jednakże powinna spełniać następujące 

wymagania techniczne: 

− zdjęcia czarno-białe lub kolorowe, 

− minimalne wymiary 1200 x 1600 pikseli, 



 
 
 
 

 

− format jpg, png.  

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. 

4. Dopuszcza się:  

− korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

5. Nie będą akceptowane prace:  

− z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;  

− powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

6. Prace należy wysłać mailowo na adres fundacja@misjakampinos.pl  

7. Do pracy konkursowej muszą zostać obowiązkowo dołączone następujące informacje:  

− imię i nazwisko, 

− mail lub telefon, 

− kategoria wiekowa, 

− tytuł pracy, 

− miejsce wykonania. 

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów 

udziału w Konkursie, w tym kosztów przygotowania Pracy Konkursowej. 

9. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim zobowiązań 

Uczestnika. Uczestnicy zgłaszając Pracę Konkursową wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego rozstrzygnięcia, a także 

eksploatacji prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne  

dla uczestnictwa w Konkursie, zaś Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych i ich poprawiania.  

10. Każdy z uczestników musi dołączyć podpisaną i zeskanowaną klauzulę RODO stanowiącą 

załącznik nr 2 do Regulaminu.  

11. W przypadku zgłaszania prac dzieci i młodzieży do lat 18 konieczne jest uzupełnienie przez 

rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.  

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby najbliższe w stosunku 

do tych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz 

ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub pozostające w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do ich niezależności lub 

ewentualnych powiązań z Organizatorem, w kontekście przygotowania lub organizacji Konkursu. 

 

§ 4. 

Kryteria oceny i wybór zwycięzców 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.  

2. Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem konkursu, 

b) jakość wykonania, 

c) oryginalność. 

3. Decyzja Komisji jest ostateczna.  

4. Nagrodą w konkursie za pierwsze miejsca są nagrody rzeczowe.  
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§ 5.  

 

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu zgłaszać należy  

na do Organizatora w terminie najpóźniej do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków w prawnych. 

3. Reklamacja powinna zawierać imię nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia wpływu. 

 

§ 6.  

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska  

Uczestników, a także umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora. 

4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również przerwania lub odwołania Konkursu,  

o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Organizatora. 

6. Prace nie spełniające wymogów nie będą brały udziału w Konkursie. 

7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.  

8. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. 

 

 

§ 7. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: 

− www.multicentrum.misjakampinos.pl 

− w biurze siedziby Organizatora. 

2. Uczestnik Konkursu przez akceptacje Regulaminu, oświadcza, że Fotografia jest jego autorstwa.  

W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje 

się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób 

trzecich.  

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

− administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Misja Kampinos z siedzibą  

w miejscowości Błonie ul. Łąki 4C, 05-870 Błonie, wpisaną w rejestrze stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000721789, NIP: 5311700506, 

− Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z realizacją konkursu przez 

Fundację Misja Kampinos na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 



 
 
 
 

 

− Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji konkursu przez Fundację 

Misja Kampinos oraz do momentu odwołania zgody, 

− odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące przy 

realizacji konkursu z Fundacją Misja Kampinos,  

− posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, 

− ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

− podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niepodanie danych może 

skutkować niemożliwością uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Fundację Misja 

Kampinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 1 

 

 

…………………………………………. 

                                                                                  Miejscowość i data 

 

 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………., 

                                                     (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu) 

którego jestem opiekunem prawnym, w Konkursie „Piękno obszaru Stowarzyszenia ,,Między  

Wisłą a Kampinosem''”. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.  

Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla 

celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.  

 

 

 

                                                                   ……………………………………………. 

                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Załącznik nr 2 

 

Obowiązek informacyjny dla dorosłych uczestników konkursu 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Misja Kampinos (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Łąki 40C, 05-870 Błonie. Z Administratorem można  się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łąki 40C, 05-870 Błonie. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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). 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:  

− wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i 

portalach społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą 

przechowywane do czasu wycofania zgody; 

− udziału w konkursie fotograficznym „Piękno obszaru Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a 

Kampinosem'' ogłoszonego przez Fundację Misja Kampinos- art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane 

osób, które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu; 

− dane zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród; rozliczenia 

nagrody pieniężnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 6 lat od 

momentu przekazania nagrody; 

− w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu. 

4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to 

tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

w szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na 

utrwalenie i publikację wizerunku jest dobrowolna.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym: 

 

………………………………………                                                …………………………………… 

                          /data/                                                                                                /podpis 

 

 

 



 
 
 
 

 

Obowiązek informacyjny dla niepełnoletnich uczestników konkursu 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Fundacja Misja Kampinos (dalej 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Łąki 40C, 05-870 Błonie. Z Administratorem można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. ul. Łąki 40C, 05-870 Błonie.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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). 

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka odbywa się w celu: 

a) wykonywania i publikacji zdjęć oraz materiałów audiowizualnych na stronie internetowej i  portalach 

społecznościowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody; 

b) udziału w konkursie fotograficznym „Piękno obszaru Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a 

Kampinosem''”   ogłoszonego przez Fundację Misja Kampinos art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane osób, 

które nie wygrają w konkursie będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Dane 

zwycięzcy konkursu, będą przechowywane do czasu przyznania nagród; 

c) rozliczenia nagrody pieniężnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 6  

lat od momentu przekazania nagrody; 

d) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO  

– dane będą przechowywane 3 lata od zakończenia konkursu. 

5. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu: 

a) poinformowania o warunkach organizacji konkursu i jego regulaminie – art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) odebrania od Ciebie zgody na udział Twojego dziecka/podopiecznego na udział w konkursie - 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

Dane będą przechowywane do zakończenia i rozstrzygnięcia konkursu – jeśli Twoje dziecko nie  

zwycięży, Twoje dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli Twoje dziecko  

zwyciężyło, Twoje dane będą przechowywane do czasu przyznania nagród. Twoje dane niezbędne do  

ustaleniu, dochodzeniu lub obrony roszczeń będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia  

konkursu. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych, a jeżeli musiałoby to nastąpić, to tylko 

na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności do dostawców usług informatycznych, Facebooka. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział w konkursie. Zgoda na utrwalenie 

i publikację wizerunku jest dobrowolna.  

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych mojego dziecka: 

 

 

………………………………                                                          …………………………………… 

      /Miejscowość, data/                                                                          /podpis opiekuna prawnego/ 



 
 
 
 

 

 

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym moich danych osobowych: 

 

 

………………………………                                                            …………………………………… 

     /Miejscowość, data/                                                                              /podpis opiekuna prawnego/ 

 


