
REGULAMIN 

Konkursu na najciekawsze zdjęcie kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle 
Śląskim z okazji Jubileuszu 125-lecia „Architektura i światło” 

 

 
I. Organizator Konkursu  
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu z siedzibą w Nakle 
Śląskim, ul. Główna 52, 42-620 Nakło Śląskie /dalej: „Organizator”/. 
 
 
II. Cel Konkursu  
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia kościoła pod wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, które będzie mogło być użyte do celów promocyjnych, 
rozpowszechniane za pośrednictwem mediów lub wykorzystane w inny sposób przez 
Organizatora, Urząd Gminy Świerklaniec oraz Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nakle Śląskim. 
 
 
III. Forma Konkursu  
1. Konkurs organizowany jest jako jednoetapowy. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas V Dni Gminy Świerklaniec, planowanych 
w czerwcu 2019 r., podczas którego zostaną przedstawieni Laureaci. 
 
 
IV. Opis przedmiotu Konkursu  
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia bryły kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Nakle Śląskim i jego elementów architektonicznych, które spełnia warunki określone 
w Regulaminie.  
2. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie 
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. 
3. Dopuszcza się:  

1) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 
filtrów itp.;  
2) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,  rozjaśnienie);  

4. Nie będą akceptowane prace: 
1) tworzone wspólnie (współautorstwo) 
2) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
graficznej;  
3) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
4) naruszające godność ludzką; 
5) zawierające treści dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz 
narodowość; 
6) raniące przekonania religijne lub polityczne; 
7) zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; 
8) sprzyjające zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie 
środowiska 

9) które powstały przed rokiem 2018. 
 
 
 
 
 



V. Tematyka zdjęć  
1. Tematyka zdjęcia musi dotyczyć obiektu architektury - kościoła parafialnego w Nakle 
Śląskim z wykluczeniem fotografii wykonanych podczas liturgii. Zdjęcia mogą być wykonane 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.  
2. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych i nowatorskich zdjęć, które w oryginalny 
sposób ukażą walory, specyfikę, niepowtarzalność i wyjątkowość kościoła. 
 
VI. Warunki uczestnictwa w Konkursie  
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem Konkursu /dalej: „Uczestnik”/ mogą być 
wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.  
2. Organizator oraz inni członkowie Jury i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału 
w Konkursie ani dopomagać Uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp. 
– wszyscy Uczestnicy otrzymują taki sam pakiet materiałów informacyjnych).  
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.  
4. Zdjęcia powinny być przedłożone w formie wywołanej na papierze fotograficznym z 
połyskiem o wymiarach 30x40 cm wraz z formą elektroniczną na nośniku CD.   
5. Dla zachowania anonimowości i obiektywizmu podczas głosowania zdjęcia nie mogą 
zawierać informacji o autorach.  
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
konkursu oraz w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów 
Konkursu w mediach – treść oświadczenia znajduje się we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 
do Regulaminu. 
7. Laureat konkursu oraz wszystkie osoby wyróżnione zobowiązują się do zawarcia umowy 

przedmiotem, której będzie udzielenie licencji wyłącznej na nieodpłatne korzystanie przez 
Organizatora, Parafię NSPJ w Nakle Śląskim oraz Gminę Świerklaniec  ze zdjęć w zakresie 
określonym umową. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego zdjęcia. 
 

 
VII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace konkursowe należy składać na podany adres do korespondencji: 
Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu 

ul. Główna 52 

42-620 Nakło Śląskie  
w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, w nieprzekraczalnym terminie do 
31 maja 2019 roku.  
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami jest Barbara Miś – dyrektor GOK 

tel. 32 284 35 57. 
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas V Dni Gminy Świerklaniec 
(termin zostanie podany przez Organizatora w terminie późniejszym na stronie internetowej 
Organizatora). 
4. Zdjęcia złożone po terminie określonym w ust. 1, nie będą dopuszczone do Konkursu. 
5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia zdjęć lub nośników dostarczanych na konkurs, 
powstałe podczas doręczania przez pocztę lub kuriera.   
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez 
pocztę lub kuriera listów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do 
Organizatora w związku z Konkursem. 
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych. 

 
 

 



VIII. Skład jury  
1. W skład Jury powołani będą pracownicy Urzędu Gminy Świerklaniec, Organizatora oraz 
osoby reprezentującej parafię pw. NŚPJ w Nakle Śląskim.  
2. Jury konkursu dokona oceny  oraz wyboru najlepszego zdjęcia.  
3. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna. 
 
IX. Dyskwalifikacja  
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli: 
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia Konkursu – prace, które dotrą pocztą po tej 
dacie, nie będą dopuszczone do Konkursu;  
2) nie spełni wymogów regulaminu Konkursu. 

 
 
X. Rodzaj i wysokość nagród 

1. Nagrody w konkursie: 
a) Pierwsze miejsce w konkursie – nagroda o wartości 1000 zł 
b) Wyróżnienia – pendrive oraz książka „Świerklaniec – śląska perełka”  
 
 
XI. Postanowienia dotyczące przeniesienia praw do korzystania z oryginalnego egzemplarza 
zdjęcia oraz udzielenia licencji wyłącznej do wybranej pracy konkursowej.  
1. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być autorami zdjęć.  
2. Uczestnik zgłaszając zdjęcie do Konkursu jest zobowiązany do złożenia pisemnego 
oświadczenia o posiadaniu autorskich praw osobistych i majątkowych do zdjęcia, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być podpisane przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania zgłaszającego zdjęcie. 
4. Laureat konkursu oraz wszystkie osoby wyróżnione zobowiązują się do zawarcia umowy 
przedmiotem, której będzie udzielenie licencji wyłącznej na nieodpłatne korzystanie przez 
Organizatora, Parafii NSPJ w Nakle Śląskim oraz Gminę Świerklaniec  ze zdjęć w zakresie 
określonym umową.  
 
 
XII. Sposób podania do publicznej wiadomości rozstrzygnięcia Konkursu  
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.swierklaniec.pl oraz 
http://domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/ 
Laureaci Konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. 

 

XIII. Unieważnienie Konkursu  
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku: 

1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa, 
2) jeżeli wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu, 
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych. 

 
 
XIV. Postanowienie końcowe 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

http://www.swierklaniec.pl/
http://domkulturyswierklaniec.naszgok.pl/


Konkurs na najciekawsze zdjęcie Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Nakle Śląskim „Architektura i światło” 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 
OŚWIADCZENIE  

Oświadczenia o posiadaniu praw autorskich osobistych i majątkowych oraz zgoda na 
przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu lub 
podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego 
przeprowadzenia konkursu i realizacji opracowanego Projektu  
 .................................................................................................................………………………………….. 
 .................................................................................................................………………………………….. 
 .................................................................................................................………………………………….. 
 .................................................................................................................………………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa Uczestnika i jego miejsce zamieszkania)  
 
I. Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie oświadczam, że do zdjęcia 
przysługuje mi wyłączne i nieograniczone osobiste i majątkowe prawo autorskie oraz, że 
korzystanie przez Organizatora Konkursu z utworu, nie naruszy jakichkolwiek praw osób 
trzecich, w tym majątkowych i osobistych prawa autorskich osób trzecich. W przypadku 
zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek 
praw do utworów, w szczególności praw autorskich i pokrewnych, to zwolnię Organizatora lub 
osobę działającą w jego imieniu z wszelkich związanych z tym roszczeń. 
II. Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, wyrażam zgodę na 
przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez organizatora konkursu lub podmiot 
przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia 
konkursu i realizacji opracowanego Projektu - zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 
2016.05.04) 
 
 
 
 

METRYKA ZDJĘCIA  

Tytuł:  

Data wykonania:  

Autor zdjęcia:  

 

 

 

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

(miejscowość i data)     (czytelny podpis osoby lub osób uprawnionych 
            do reprezentowania Uczestnika Konkursu) 
 
 


