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Regulamin konkursu fotograficznego 

„Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi” 
 

1. Organizatorem konkursu jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” 

2. Konkurs odbywa się na obszarze LGD „Dolina Giełczwi”, tj. gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, 

Rybczewice i Trawniki za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz serwisu 

społecznościowego Facebook na fanpagu „LGD Dolina Giełczwi”. 

3. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie zamieszkałe na obszarze gmin: Mełgiew, 

Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki.  

4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie 

zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

5. Celem konkursu jest prezentacja aktywności (działanie, ruch, zabawa) w wybranym punkcie lub 

obiekcie wykonanym na zlecenie LGD w ramach projektu współpracy „Sieć Punktów 

Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji”: 

a. Punkt rekreacji w Ostrówku Kolonii przy strażnicy OSP (gm. Milejów)  

b. Skatepark w Rybczewicach Drugich (gm. Rybczewice) 

c. Skwer rekreacyjny w Trawnikach przy GOK (gm. Trawniki) 

d. Punkt rekreacji w Jackowie (gm. Mełgiew) 

e. Fontanna miejska w Piaskach (gm. Piaski) 

f. Budka nietelefoniczna w Trawnikach – budynek GOK 

g. Budka nietelefoniczna w Piaskach – wzgórze Kościelec 

6. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie i odesłanie podpisanej karty zgłoszenia 

wraz zdjęciem na adres e-mail: biuro@dolinagielczwi.org  

7. Każdy z autorów może przesłać 1 fotografię. 

8. Prace w formacie JPG, w plikach nie przekraczających 2MB należy nadsyłać w formie 

załączników do listu elektronicznego. Zdjęcia nie mogą zawierać na sobie znaczków, podpisów, 

cyfr, dat. 

9. W treści e-maila należy wpisać: konkurs fotograficzny.  

10. Udział w konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych jest całkowicie 

dobrowolne.  

11. Wyrażenie zgód zawartych w karcie zgłoszenia jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody 

na postanowienia regulaminu w celach przeprowadzenia konkursu uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie.  

12. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w 

całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 

13. Uczestnik musi mieć pełne prawa własnościowe i majątkowe do nadsyłanych prac. Odpowiada 

za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych 

w trakcie lub w wyniku realizacji niniejszego konkursu. W przypadku skierowania z tego tytułu 

roszczeń przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

14. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografii Uczestnik wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie zgłoszonej pracy na możliwych polach eksploatacji w ramach działań 

LGD zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. 

U. 1994 r., nr 24, poz. 83 z późn. zm.). 
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15. Zdjęcia należy nadsyłać do 15.05.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23.05.2022 r. 

16. Organizator przewiduje przyznanie czterech nagród. Trzy nagrody zostaną przyznane przez Jury, 

czwarta nagroda przez Internautów, za pośrednictwem serwisu Facebook.  

17. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 

18. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową lub telefoniczną. 

Przesłane fotografie oraz wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 

www.dolinagielczwi.org oraz fanpagu.  

19. Nagrody zostaną wręczone osobiście przez Organizatora. Laureaci zostaną poinformowani o 

czasie i miejscu odebrania nagrody.  

20. Wszystkie działania podejmowane przez Organizatora w ramach konkursu i angażujące 

nadesłane fotografie są niekomercyjne i nie przynoszą zysków Organizatorowi. 

21. Wszelkie sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Organizator konkursu.  

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu 

 „Aktywna rekreacja na obszarze Doliny Giełczwi” 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Giełczwi” Bystrzejowice Drugie 15, 21-050 Piaski, której przedstawicielem jest: Katarzyna Adamiak – Prezes 

Zarządu oraz po ich przekazaniu Województwo Lubelskie (zwany dalej WL) z siedzibą w Lublinie , ul. Artura 

Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit a) 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), tj. na podstawie udzielonej zgody.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania realizacji konkursu „Aktywna rekreacja na 

obszarze Doliny Giełczwi” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00009-6937-UM0300009/16 zawartej dnia 

14 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną Grupą Działania „Dolina Giełczwi”, w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do 

danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

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

cofnięciem. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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