
Regulamin fotokonkursu 

„Najbardziej oryginalne zdjęcie z SHL-ką w roli głównej” 

W jednej z dwóch kategorii (do wyboru): 

– Fotoretro – zdjęcie z dawnych lat z motocyklem SHL w roli głównej; 

– Motocyklowe retro we współczesnych czasach. 

 

CELE KONKURSU 

1. Ukazanie oryginalności i ponadczasowości motocyklu SHL. 

2. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.  

 

KRYTERIA OCENY 

1. Fotografia ma przedstawiać SHL-kę w jednej z dwóch kategorii (do wyboru): 

a) Fotoretro – zdjęcie z dawnych lat z motocyklem SHL w roli głównej. Rodzinne, na wycieczce i 

w pracy. Dziadkowie, rodzice i dzieci. 

b)  Motocyklowe retro we współczesnych czasach. Rekonstrukcje, zloty, wyścigi turystyka itp., 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

1. Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Gmina 

Zagnańsk oraz Stowarzyszenie „SHL – Historia i Fakty”.  

 

TERMIN I MIEJSCE 

1. Konkurs ma charakter nieodpłatny.   

2. Tematyka konkursu: „Najbardziej oryginalne zdjęcie z SHL-ką w roli głównej” 

3. Prace należy składać lub przesyłać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie w 

terminie od 25 czerwca do 1 sierpnia 2018 roku. 

4. Wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 24 sierpnia 2018 roku podczas obchodów 

imienin Dębu Barta i 80-lecia istnienia SHL-ki, między godziną 16:00 - 19:00 na parkingu 

przy Dębie Bartku. 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie jednego zdjęcia zgodnie  

z tematyką konkursu. 

2. Osoby niepełnoletnie dodatkowo dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na 

udział w konkursie. 

3. Na konkurs można przesyłać fotografie w formie papierowej, drogą elektroniczną na adres 

gbp@zagnansk.pl lub pocztą na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, 

Samsonów 6,   26-050 Zagnańsk. Fotografia w formie papierowej po zeskanowaniu zostanie 

odesłana właścicielom na adres podany w zgłoszeniu. 

4. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby nagrodzone wyróżnieniami zostaną wyłonione przez 

Komisję Konkursową.  

 

5. Rekrutacja: 

 

a) Rejestracja: przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: gbp@zagnansk.pl. Formularz 

jest dostępny na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie www.gbp-

samsonow.pl oraz Gminy Zagnańsk www.zagnansk.pl  

 

6. Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorom 

nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzania do pamięci 

komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatorów, 

udostępniania sponsorom oraz partnerom konkursu w celu ich promocji, (np. w prasie, na 

stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych).  

 

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb 

Organizatorów związanych z organizacją i promocją imprez oraz przyjmuje do wiadomości, 

że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą 

przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym 

organizacjom. 

 

8. Udział w Konkursie oraz złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego   



jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator 
informuje , iż administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest 
Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 
przewidzianych w Rozporządzeniu 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 „Rozporządzenie”). 

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia 
udziału w Konkursie.  

4. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe Uczestników:  

a) imię i nazwisko, 

b) adres e-mail,  

c) numer telefonu, 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
Rozporządzenia, w celu związanym z realizacją u wyłącznie w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród i jego rozliczenia, w celu komunikacji z 
Uczestnikami.  

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich 
poprawiania, jak i wystąpienia z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia 
przetwarzania oraz z żądaniem przeniesienia danych, a także odwołania zgody w dowolnym 
momencie. 

7. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego 
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.  

8. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem 
iodo@gbp-samsonow.pl 



9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby Konkursu, biegnie 
od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w 
Regulaminie  

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 
ani nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępnione organom 
uprawnionym do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 

JURY KONKURSU 

1. Organizatorzy powołują jury, które składa się z przedstawicieli Organizatorów, Partnerów, 

mediów regionalnych itp.  

2. Zespół oceniający pracuje niejawnie, jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

3. Jury zastrzega sobie możliwość przyznania nagród specjalnych. 

 

NAGRODY 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe dla laureatów najciekawszej fotografii 

(po trzy nagrody w każdej z kategorii). 

 

ZASADY ZACHOWANIA SI Ę UCZESTNIKÓW KONKURSU ISTOTNE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

1. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego. 

2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do 

wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatorów konkursu oraz osób odpowiedzialnych 

za organizację imprezy. 

3. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad czystości podczas całej imprezy. 

 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. Konkurs odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami 

zagrażającymi bezpieczeństwu). 

2. Organizatorzy zapewnią opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.  



3. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

4. Organizatorzy, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją konkursu nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpią przed, w trakcie lub po konkursie spowodowane przez uczestników. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

6. Interpretacja powyższego regulaminu (także spraw wyżej nieujętych) należeć będzie do 

Organizatorów. 

 

 

 


