
 

ZARZĄDZENIE NR 134/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 24 października 2018 r. 

 
w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego  

„Gmina Karczew oczami młodzieży” 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 

r,  poz. 994 z późn. zm.
1
) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Ogłasza się Konkurs fotograficzny „Gmina Karczew oczami młodzieży” zwany 

dalej konkursem. 

 

§ 2. Konkurs należy przeprowadzić według zasad określonych w Regulaminie 

konkursu  stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 
1
 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 oraz 

1432.
 

 



 



ZAŁĄCZNIK 
do ZARZĄDZEDNIA Nr 134/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 
z dnia 24 października 2018 r.  

 
Regulamin 

Konkursu fotograficznego 

„Gmina Karczew oczami młodzieży” 

 

I. Organizator konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Karczewa z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Karczewie. 

2. W imieniu Burmistrza Karczewa prace związane z konkursem koordynuje Wydział 
Organizacji i Nadzoru. 

 
II. Cele Konkursu 

1. Dokumentacja fotograficzna Gminy Karczew. 
2. Pokazanie m. in. miejsc, wydarzeń z terenu Gminy Karczew. 
3. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki. 
4. Popularyzowanie tematu poprzez publikację przygotowaną z zebranych materiałów. 

 
III. Zasady  konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do osób zamieszkałych na terenie Gminy Karczew, 
urodzonych w latach 1999 – 2007. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie karty zgłoszenia uczestnictwa, 
której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 
rodzica/-ów lub opiekunów prywatnych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do 
Regulaminu  

4. Każda osoba biorąca udział w konkursie przesyła maksymalnie 3 fotografie (cykl zdjęć 
lub/i pojedyncze zdjęcia), ukazujące ciekawe miejsca oraz interesujące wydarzenia w 
Gminie Karczew. 

5. Należy dostarczyć odbitki na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż 
20x30cm oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym, kopie każdej pracy w formacie 
JPG o rozdzielczości min. 2000 pikseli na krótszym boku. 

6. Na fotografii nie mogą znajdować się cyfry (np. data), litery, znaki itp.  
7. Zgłoszone na konkurs fotografie powinny być opatrzone metryczką i zawierającą 

następujące informacje:  
- tytuł pracy,  
- datę i miejsce jej wykonania,  
- imię i nazwisko autora,  
- wiek autora. 

8. Zdjęcia należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym do Biura Obsługi 
Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Karczewie w kopercie z dopiskiem: KONKURS 
FOTOGRAFICZNY „Gmina Karczew oczami młodzieży” lub wysłać pocztą 
tradycyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 
Karczew.  

9. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie fotografii, 
które nie spełniają wymogów określonych w punktach 4 – 7 powyżej.  

10. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie swojego udziału w konkursie oświadcza, że zdjęcia 
wykonał osobiście i przysługują mu do nich pełne prawa autorskie, jak również że 
prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, a 
ponadto że posiada zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 
wykorzystanie. Udział w konkursie jest bezpłatny. 



11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem autorskich praw 
majątkowych Organizatorowi oraz udzieleniem mu prawa do wykorzystywania 
fotografii.  

 
IV. Terminy 

1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2018 r.  
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.karczew.pl do 7 grudnia 

2018 r.  
 
 V.  Ocena prac konkursowych 

1. Ocenie zostaną poddane wyłącznie prace spełniające warunki regulaminu.  
2. Zdjęcie zrobione poza terenem Gminy Karczew nie zostaną poddane ocenie. 

     3. Do oceny zebranych prac konkursowych zostanie powołane jury, w skład którego wejdą 
radni Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jury oceni prace pod względem następujących 
kryteriów: zgodność z tematem, walory artystyczne, jakość techniczna oraz zgodność pracy z 
jej tytułem. 

  4. Laureaci prac zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie w dniu 
rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku braku danych kontaktowych jury ma prawo 
odrzucić pracę z konkursu.   

        5. Decyzje i ustalenia jury są ostateczne. 

VI. Nagrody 

I miejsce – 800 zł, 
II miejsce – 600 zł, 
III miejsce – 400 zł. 

 
VII. Warunki przeprowadzenia konkursu 

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia 
konkursu jeżeli nie wpłyną do Urzędu Miejskiego w Karczewie co najmniej 3 
zgłoszenia.  

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie rozpatrywania zgłoszeń, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie. 

3. Ostateczną decyzję w sprawie przeprowadzenia lub odstąpienia od przeprowadzenia 
Konkursu podejmuje Komisja Konkursowa. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacji i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego w Karczewie pod nr tel. (22) 780 65 16 w. 104 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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: RODO), informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew (jednostka obsługująca: Urząd 
Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew), reprezentowana przez 
Burmistrza Karczewa, e-mail: um@karczew.pl, tel. (22) 780 65 16; 

2) jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie 
Miejskim w Karczewie  poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl telefonicznie pod 
numerem: 22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe 
Urzędu Miejskiego w Karczewie; 

3) dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a RODO w celu realizacji 
konkursu fotograficznego „Gmina Karczew oczami młodzieży”; 

4) dane osobowe  nie będą udostępnione innym odbiorcom. Dane mogą być udostępnione 
jedynie w celach badawczych, statystycznych, naukowych; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 



6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu 
przetwarzania wskazanego w ppkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.  Z 2011 r. Nr 14, 
poz. 67 z póżn. zm.); 

7) w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia;  
8) w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w 
konkursie. Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, 
adres e-mail, wiek; 

11) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

 
 

Burmistrz Karczewa 
    Władysław Dariusz Łokietek 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ZAŁĄCZNIK Nr 1  

do Regulaminu 
 

Karta zgłoszenia uczestnictwa 

w konkursie fotograficznym „Gmina Karczew oczami młodzieży” 
(PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 

Imię i nazwisko    ............................................................................................ 
 

Adres       ......................................................................................................... 
 

Nr telefonu        ...............................................................................................  
 

E-mail:       ....................................................................................................... 
 

Wiek      .............................................................................................. 
 

l.p Tytuł pracy Opis Miejsce wykonania pracy/ 

data 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Gmina Karczew oczami 
młodzieży” organizowanego przez Burmistrza Karczewa, dostępnym m.in. na stronie internetowej Urzędu 
(www.karczew.pl) i akceptuję wszystkie jego postanowienia oraz że przedłożone przeze mnie fotografie 
nie naruszają praw autorskich i dobrych obyczajów na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 z późn. zm.).  
 
 
............................................................                                  ......................................................... 
     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                          (podpis uczestnika konkursu) 

  Dot. uczestnika niepełnoletniego 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka * danych osobowych przez Urząd Miejski w Karczewie z siedzibą w 
Karczewie 05-480, ul. Warszawska 28 zawartych w formularzu Karta zgłoszenia uczestnictwa  w zakresie obejmującym dane 
niezbędne do realizacji Konkursu, w szczególności: 
1) nazwisko i imię 
2) ulica, kod, miejscowość 
3) telefon,  
4) adres e-mail 
5)  wiek 
Wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku mojego/mojego dziecka* z uroczystego wręczenia nagród. 
 
         . 
 
 
 
.....................................................                                        …………………............................................................... 
                     (miejscowość, data)     (podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego osoby nieletniej) 
 
 

• Niepotrzebne skreślić 



 
ZAŁĄCZNIK Nr 2  

do Regulaminu 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU 
„Gmina Karczew oczami młodzieży” 

O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

 
Ja, niżej podpisany ……………………………………………………… rodzic/opiekun prawny  
 
……………………………………………………….. wyrażam zgodę na udział mojego 
dziecka w konkursie fotograficznym „Gmina Karczew oczami młodzieży”. 
W celu realizacji konkursu „Gmina Karczew oczami młodzieży”, organizowanego przez 
Burmistrza Karczewa (Administrator danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka.  
Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych 
osobowych wskazanych w dziale VIII  pkt. 2 Regulaminu a także, że podanie danych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału  w Konkursie. 
 W 
 
 
  

 

 

         ......................................................                   .............................................................. 
                     (miejscowość, data)            (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


