
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin internetowego konkursu fotograficznego 

pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”  

 

 

 

 §1 

Informacje ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego” jest 

Związek Euroregion „Tatry” z siedzibą w Nowym Targu we współpracy ze Združeniem 

Euroregion Tatry z siedzibą w Kieżmarku.  

2. Konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach  mikroprojektu pt.: „Rola Euroregionu 

„Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa w Ośrodku Współpracy 

Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, która będzie prezentowana również w Domu Spotkań 

Słowacko-Polskich w Kieżmarku na Słowacji. Wystawie będzie towarzyszył katalog.  

 

§2 

Cele 

 

1. Konkurs fotograficzny organizowany jest w celu: 

a) zaprezentowania mieszkańcom i turystom bogactwa kultur pogranicza polsko-

słowackiego, 

b) ocalenia od zapomnienia zwyczajów i tradycji kultur pogranicza polsko-słowackiego, 

c) wzbudzenia zainteresowania uczestników konkursu i wystawy pokonkursowej 

różnorodnością kultur na obszarze Euroregionu „Tatry”, 

d) rozwijania pasji fotograficznej. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział zainteresowane osoby pełnoletnie z Polski i ze Słowacji. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 fotografie w każdej kategorii,  

prezentujące zwyczaje, tradycję, kulturę, życie społeczne, rzemiosło kultur pogranicza 

polsko-słowackiego tj.: polskiej, słowackiej, węgierskiej, żydowskiej, romskiej, rusińskiej 

i niemieckiej, które wcześniej nie były nagradzane na innych konkursach. 

3. Konkurs prowadzony jest w ramach następujących kategorii: 
 

https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=1
https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=1
https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=2
https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=2
https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=3
https://www.euroregion-tatry.eu/_pliki/triennale__regulamin,ce3b2.pdf#page=3


2 
 

 Kategoria I – fotografie archiwalne do roku 2007 

 Kategoria II – fotografie współczesne 

 

4. Fotografie w ramach kategorii II powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami 

autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

5. Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 

6. Fotografie niespełniające wymogów konkursu nie będą podlegały ocenie. 

7. Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się poprzez przesłanie formularza internetowego 

zamieszczonego na stronie internetowej www.euroregion-tatry.eu  

8. Fotografie należy przesłać w formacie tiff lub jpg w rozdzielczości 2000 x 3000 px. 

9. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

10. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.04.2021 r.  

 

 

§4 

Wybór laureata i fotografii na wystawę 

 

1. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie powołanemu przez Organizatora 

sześcioosobowemu, polsko-słowackiemu jury. 

2. Jury, spośród nadesłanych fotografii wybierze laureata konkursu oraz przyzna wyróżnienia. 

3. Decyzje podjęte przez jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

Konkursu. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i katalog wystawy, a zwycięzcy i osoby 

wyróżnione nagrody rzeczowe.  

5. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, który 

odbędzie się w II kwartale 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym 

Targu, ul. Sobieskiego 2. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie 

wernisażu. 

6. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną przez Organizatora wydrukowane w formacie 

50 x 70 cm i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów i 

osób wyróżnionych konkursu oraz umieszczanie tych informacji w internecie, mediach 

społecznościowych i katalogu wystawy pokonkursowej. 

8. Osoby nagrodzone i wyróżnione zobowiązane są do podpisana protokołu o otrzymaniu 

nagrody rzeczowej. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach  

    internetowych www.euroregion-tatry.eu   www.euroregion-tatry.sk  

2. Uczestnik konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonych fotografii - dotyczy zdjęć w ramach kategorii II,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, 

które pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami 

i roszczeniami osób trzecich, 

c) zgłoszone do konkursu fotografie nie naruszają praw osób trzecich; za ewentualne 

naruszenia praw osób trzecich Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

http://www.euroregion-tatry.eu/
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d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Organizatora  

i Współorganizatora, mediach społecznościowych i katalogu wystawy pokonkursowej 

oraz na wystawie pokonkursowej w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym 

Targu oraz Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku. 

 

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane. 

3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz     

zastrzega sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku  

podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą  

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

5. Z chwilą przekazania fotografii Organizatorowi konkursu, przenoszone zostają prawa 

autorskie do nich na rzecz Organizatora na okres nieograniczony, na wszelkich  

znanych w chwili realizacji projektu polach eksploatacji, w szczególności: w zakresie  

utrwalania i zwielokrotnienia fotografii, w zakresie publikacji i rozpowszechniania  

fotografii.  
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz  

publikację mojego wizerunku w relacjach z konkursu zamieszczonych na stronie internetowej 

organizatora, w mediach społecznościowych oraz katalogu wystawy, przez Związek 

Euroregion „Tatry” w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2, w celu realizacji  

i promocji konkursu prezentującego bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego. 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez 

wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@euroregion-tatry.eu. 
 

……………………….………………….……………  
             Data i podpis osoby wyrażającej zgodę 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Euroregion „Tatry” w Nowym 

Targu, ul. Sobieskiego 2. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

biuro@euroregion-tatry.eu lub pisemnie na adres korespondencyjny Związek Euroregion 

„Tatry” ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie 

fotograficznym prezentującym bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego    

organizowanym przez Związek Euroregion „Tatry” w ramach mikroprojektu pt.: „Rola 

Euroregionu „Tatry” w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-

słowackiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   

4. Dane osobowe udostępnione Administratorowi będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana 

zgody w celu dokumentacji działalności Związku Euroregion „Tatry”. 

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji 

celów, dla jakich zostały zebrane. 

6. Ww. dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

7. Ww.  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla 

udokumentowania działalności Związku Euroregion „Tatry”. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Ww. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, również w formie 

profilowania. 
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