
 

PROGRAM i REGULAMIN IMPREZY 

„DNI FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”. 

JAROCIN, 14-16 WRZEŚNIA 2018 r. 

 

Zapraszamy Państwa na imprezę pod nazwą „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej”. 

Impreza składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to spotkanie fotografów, podczas którego 

zaplanowano prelekcję i autorski pokaz fotografii zaproszonego gościa, wernisaż wystawy 

laureatów VI ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Latające cuda natury” oraz bankiet. 

Druga część to dwudniowy plener fotograficzny pod hasłem „DNA Lasu”. Zadaniem 

uczestników pleneru będzie sfotografowanie w ciekawy sposób skarbów przyrody ukrytych w 

lasach, które królują na terenie powiatu niżańskiego. 

 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.  

 

II.  Patronat: Związek Polskich Fotografów Przyrody, Okręg Roztoczańsko Podkarpacki, 

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Animus” 

 

III. Czas i miejsce imprezy: Jarocin, 14-16 września 2018 r. 

 

III. Organizatorzy zapewniają:  

 Bezpłatne zakwaterowanie dla pierwszych 10 osób w gospodarstwie agroturystycznym  

„Grenlanda” w Dąbrowicy [www.grenlanda.com]. Dla pozostałych osób istnieje możliwość 

wykupienia noclegów we własnym zakresie w obiektach wskazanych przez organizatorów.  

 Opiekę przewodnika terenowego.  

 Autorski pokaz fotografii. 

 Niesamowite wrażenia podczas pleneru.  

 

IV. Program imprezy  

 

DZIEŃ I * 14.09.2018 r. (piątek) - Otwarcie „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej” 

 

17.30   

- Prelekcja i autorski pokaz fotografii w GOKSTiR w Jarocinie.  

- Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Latające cuda natury”  

i otwarcie wystawy pokonkursowej w GOKSTiR w Jarocinie. 

- Bankiet Fotografów. 

20.00  - Przejazd uczestników pleneru na miejsce zakwaterowania.  

 

DZIEŃ II * 15.09.2018 r. (sobota) - Plener fotograficzny „DNA Lasu” 

 

5.30  - Wyjście na „zdjęcia o świcie” (dla chętnych) – „Czarny Las”. 

10.30  - Grupowa wyprawa „Wrzosobranie” (gmina Jarocin). 

 



 

19.00  - Spotkanie w GOKSTiR w Jarocinie (pokaz diaporam przy herbacie, ciepła strawa dla 

strudzonych plenerowiczów). 

21.00 - Ognisko w Grenlandzie. 

 

DZIEŃ III * 16.09.2018 r. (niedziela) - Plener fotograficzny  

10.00 - Objazdówka fotograficzna po powiecie niżańskim.  

16.00 - Zakończenie „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej”.  

 

V. Zasady uczestnictwa:  

1. Zgłoszenie uczestnika następuje poprzez wydruk, podpisanie i przekazanie niniejszego 

programu, na adres gok.jarocin@interia.pl lub dostarczenie oryginału karty na adres 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114. 37-405 

Jarocin. 

2. Uczestnicy pleneru fotograficznego po zakończeniu imprezy, do 30 września 2018 r. 

przekażą swoje prace, tj. min. 3 zdjęcia (rozmiar 3000 X 2000 pix.) na adres Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114,  

37-405 Jarocin, pocztą na płycie CD lub e-mailowo (gok.jarocin@interia.pl).  

3. Przeniesienie przez autorów praw autorskich do zdjęć wykonanych podczas pleneru  

i przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie. 

4. Organizatorzy będą dysponować prawem do nieodpłatnego wykorzystania materiałów  

w publikacjach promujących region.  

5. Osoby korzystające z noclegu w Gospodarstwie Agroturystycznym „Grenlanda” 

zobowiązane są przestrzegać zasad obowiązujących w obiekcie. Obowiązuje całkowity 

zakaz palenia w budynku, pozostawienie po sobie należytego porządku oraz pokrycie 

kosztów za zniszczone mienie.  

6. Ja niżej podpisany zgłaszam chęć udziału w imprezie „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi 

Niżańskiej”. Akceptuję program, zawarte w nim warunki i zasady uczestnictwa zawarte  

w punkcie V Zasady uczestnictwa od 1-5.  

 

 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………  

 

Dane teleadresowe…………………………………………………………………………….  

 

Data ………………………………………………………………………………..………… 

 

Podpis……………………… 

 

KONTAKT Z ORGANIZATOREM: GOKSTIR Jarocin - tel.: (15) 871 31 47, e-mail: gok.jarocin@interia.pl 

mailto:gok.jarocin@interia.pl


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki I Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114, 

37-405 Jarocin.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

gok.jarocin@interia.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 

b) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem 

umowy, 

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, 

dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz. 

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług 

świadczonych na jego rzecz  (obsługa prawna, informatyczna itp.). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, lecz nie krócej 

niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest 

dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie 

zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz obsługę 

Pani/Pana w zakresie realizowanych zadań.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

Zapoznałam(em) się.................................................................................................... 

                                              (data i podpis) 

 

 


