
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PN. „PSZCZOŁY W MOIM OTOCZENIU” 
 

 § 1. Organizatorzy konkursu 
 Konkurs organizowany jest przez Wydział Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Komunikacji 

Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego w Wołowie, ul. Rynek 34, 56-100 Wołów. (dalej: 
Organizatorzy).  

 
§ 2. Uczestnicy konkursu 

 1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Wołów. 
2. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  
 

§ 3. Cel konkursu  
Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Wołów. 

 
§ 4. Temat konkursu  

Tematem konkursu jest życie pszczół i ich rola w funkcjonowaniu lokalnych ekosystemów oraz tego, 
jak ważne są dla życia ludzi.  

 
§ 5. Zasady konkursu 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Konkurs jest podzielony na dwa etapy, określone ramami czasowymi.  

3. Pierwszy etap konkursu trwa od 20.05.2022 r. do 29.05.2022 r. do północy i polega na 
wykonaniu oraz przesłaniu pracy konkursowej na adres wsr@wolow.pl, wpisując w tytule 

„Konkurs”. W treści wiadomości należy wskazać imię, nazwisko autora oraz miejsce 
zamieszkania i numer kontaktowy.  

4. Potwierdzeniem udziału w konkursie będzie otrzymanie zwrotnej wiadomości o 
zakwalifikowaniu pracy konkursowej. 

5. Pracą konkursową jest wykonana samodzielnie cyfrowa fotografia, która nawiązuje do 
minimum jednej z poniżej wymienionych tematyk: 

a) ukazanie środowiska, w którym żyją pszczoły, 
b) nawiązanie do korzyści płynących z pracy pszczół, 

c) ukazanie pracy pszczół. 
6. Uczestnicy konkursu mogą przekazać tylko jedną fotografię. 

7. Praca konkursowa nie może być nigdzie wcześniej publikowana. 
8. Uczestnik przekazując Organizatorom pracę konkursową oświadcza, że wykonał fotografię 

samodzielnie i posiada do niej pełne prawa autorskie oraz że praca konkursowa nie jest 
przedmiotem udzielonej licencji. 

9. Drugi etap konkursu trwa od 30.05.2022 r. do 05.06.2022 r. do północy i polega na 
zamieszczeniu przez Organizatorów prac konkursowych, opatrzonych podpisem Uczestnika, 
w poście konkursowym na portalu społecznościowym DD Wołów TV na Facebooku. W tym 
etapie zostaną opublikowane prace, które będą nawiązywać do minimum jednej z tematyk 

wskazanych w § 5, ust. 1. O zwycięstwie zadecyduje liczba polubień danej fotografii w poście 
konkursowym na profilu DD Wołów TV na Facebooku.  

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw 
autorskich do nich na rzecz Gminy Wołów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, co 
wiąże się z wykorzystywaniem fotografii m.in. na stronie internetowej wolow.pl oraz w 

mediach społecznościowych Gminy Wołów. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie będą spełniały kryteriów 

przedstawionych w Regulaminie, będą sprzeczne z prawem lub będą naruszały dobre zasady 
współżycia społecznego. 
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§ 6. Nagrody 
1. Organizator przewidział jedną nagrodę główną oraz nagrody za zajęcie drugiego i 

trzeciego miejsca. W przypadku jednakowej ilości polubień pod opublikowanymi 
fotografiami, tj. braku możliwości wyłonienia pierwszego miejsca, Organizator zastrzega 

sobie możliwość zorganizowania trzeciego etapu konkursu poprzez ponowne 
zorganizowanie głosowania wśród internautów. W tym etapie zostaną opublikowane 

wyłącznie fotografie, które posiadają jednakową, największą ilość polubień. 
2. Nagroda główna za zajęcie pierwszego miejsca to domek dla owadów oraz zestaw nasion 

łąki kwietnej i gadżety promocyjne Gminy Wołów. 
3. Nagroda za drugie miejsce w konkursie to zestaw nasion łąki kwietnej oraz książka i 

gadżety promocyjne Gminy Wołów. 
4. Nagroda za trzecie miejsce w konkursie to zestaw nasion łąki kwietnej oraz gadżety 

promocyjne Gminy Wołów. 
5. O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagrody, zwycięzca konkursu zostanie 

poinformowany telefonicznie lub drogą mailową. 
 

§ 7. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu bez 

podawania przyczyny. 
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich 
form informacji i zawiadomień uczestników konkursu. Za odpowiednią formę 

poinformowania uczestników o zmianie w Regulaminie konkursu uważa się podanie 
informacji przez stronę internetową www.wolow.pl 

3. Dostarczenie przez uczestnika konkursu pracy konkursowej jest równoznaczne z 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane 

innym odbiorcom. 
5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu swoich danych, 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz 
przekazania laureatom nagród. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy 

zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

8. Niniejszy Regulamin jest jednym dokumentem określającym zasady konkursu. 
9. Rezygnacja z konkursu wymaga pisemnego oświadczenia. 

 

http://www.wolow.pl/

