
                                                                                            

Regulamin akcji społecznościowej 

 

"Ocalić od zapomnienia 

- Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" 
 

 
 

I. Cel 

Celem akcji jest aktywizacja i włączenie mieszkańców i sympatyków Gminy Giżycko                  

do wydania pierwszego w historii multimedialnego albumu o nazwie "Ocalić od zapomnienia 

- Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko". Cel będzie zrealizowany poprzez 

wykorzystanie zbiorów osób prywatnych oraz instytucji, starych fotografii, map, filmów, itp.  

przedstawiających m.in.: portrety mieszkańców Gminy Giżycko, pracę na roli 

i w gospodarstwie, dawne zabudowania i krajobrazy, wspólne inicjatywy społeczne, 

uroczystości, itp.  

 

II. Organizator 

Organizatorem akcji "Ocalić od zapomnienia - Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" 

jest Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 

 

III. Udział 

Udział w akcji jest dobrowolny. Każda osoba przekazująca zdjęcia/mapy/filmy/inne, 

zobowiązuje się opatrzyć materiał opisem (załącznik nr 1) oraz podpisać wymagane 

oświadczenia (załącznik nr 2). 

Osoby niepełnoletnie, biorące udział w niniejszej inicjatywie, zobowiązane są  dołączyć 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 3). 

 

IV.   Zasady  

1. Uczestnik akcji może przekazać materiały do Organizatora w następujący sposób: 

a. dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko), gdzie materiały zostaną 

zeskanowane/skopiowane na miejscu i oddane właścicielowi, 

b. przesłać mailowo na adres: j.milczarkiewicz@gokir.ugg.pl  

2.  Każda osoba może przekazać dowolną liczbę materiałów.  
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3. Stara fotografia, mapa, film i inne zgłaszane do niniejszej akcji materiały powinny być 

wykonane nie później, niż do roku 1990 włącznie oraz być wykonane na obecnym terenie 

gminy Giżycko. 

4. Uczestnik, przystępując do akcji, zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 

5. Prawa autorskie majątkowe do nadesłanych prac przechodzą nieodpłatnie na własność 

Organizatora. Organizator zastrzega również prawo do wykorzystania prac do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości, a Zgłaszający 

zdjęcia/filmy zobowiązuje się do podpisania z Organizatorem umowy dot. praw autorskich 

(załącznik nr 4 do regulaminu). 

6. Materiały będą przyjmowane do dnia 30 września 2017 roku (nadesłane lub 

dostarczone po terminie mogą nie być wykorzystane w przygotowywanej prezentacji). 

7. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Julitą Milczarkiewicz – mail: 

j.milczarkiewicz@gokir.ugg.pl, tel.: 87 428 04 16 
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Załącznik nr 1 

 
Karta informacyjna 

 

"Ocalić od zapomnienia 

- Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" 

 
Imię i nazwisko autora wraz z miejscem zamieszkania (o ile jest znany) 

................................................………………………………………………………………… 

................................................………………………………………………………………… 
 

 

Opis zdjęcia (co przedstawia, inne istotne informacje) 

……...............................................……………………………………………………………

……...............................................……………………………………………………………  

……...............................................……………………………………………………………

……...............................................………………………………………………………….... 

……...............................................……………………………………………………………

……...............................................……………………………………………………………  

……...............................................……………………………………………………………

……...............................................…………………………………………………………… 

 

Data i miejsce wykonania (w jakim sołectwie i miejscowości zostało wykonane) 

…......……………………………………………………………….......................................  

…......………………………………………………………………....................................... 

…......………………………………………………………………....................................... 

 

Dodatkowe informacje 

...................................………………………………………………………………………… 

…......………………………………………………………………....................................... 

…......………………………………………………………………....................................... 

…......………………………………………………………………....................................... 

…......………………………………………………………………....................................... 
 

 

 

............................................................... 

(Data i czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 
 



                                                                                            

 

Załącznik nr 2 

 
Karta zgłoszeniowa 

 
"Ocalić od zapomnienia 

- Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" 

 

 
I. Informacje o osobie zgłaszającej 

 
imię i nazwisko: .………………………………………………………………….….........  

adres do korespondencji: …….………………………………………………….……….. 

tel. kontaktowy: …………………………………………………………..………………. 

e-mail:………………...……………………………………………………………………. 

nazwa instytucji (jeśli dotyczy):………………………………………………………….. 

 

II. Liczba przekazanych materiałów - łącznie: 

 

a. fotografii: ………………….......................................................................................... 

b. filmów: ……………………………………………………………………….……….. 

c. map: …………………………………………………………………………….…….. 

d. innych (opisać jakie): ……………………………………………………….……….. 

 

III.  Oświadczenie zgłaszającego  

 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora akcji 

"Ocalić od zapomnienia - Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" w celach 

wynikających z regulaminu tej akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami) 

• Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez GOKiR Wilkasy, dostępnego 

na http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez 

 

............................................................... 

(data i czytelny podpis) 
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Załącznik nr 3 

 

 
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w akcji społecznościowej 

"Ocalić od zapomnienia - Gmina Giżycko w starej fotografii i nie tylko" organizowanym 

przez GOKiR w Wilkasach 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………… 

…………………...……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko i wiek dziecka oraz nazwa szkoły do której uczęszcza) w akcji 

społecznościowej „Ocalić od zapomnienia - Gmina Giżycko w starej fotografii" 

organizowanym przez GOKiR Wilkasy. 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią regulaminu akcji, który w pełni 

akceptuję. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 

osobowych dziecka do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej akcji zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. Nr 133 

poz . 883 ). 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez GOKiR Wilkasy, dostępnego na 

http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez  

 

 

………………………………………………………  

(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 
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Załącznik nr 4 

 
Umowa przeniesienia praw autorskich 

zawarta w Wilkasach w dniu ……. pomiędzy: 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach, reprezentowany przez Ewelinę Aleksiuk – 

dyrektora, zwanym dalej "GOKiR", 

a 

………………………………………,zamieszkałym w …………………………………..…… 

zwanym dalej "Zgłaszającym", 

o następującej treści: 

§ 1 

1.  Zgłaszający oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do przekazanych GOKiR 

materiałów w ramach akcji społecznościowej "Ocalić od zapomnienia - Gmina Giżycko                         

w starej fotografii i nie tylko", tj. zdjęć/filmu. 

2. Zgłaszający oświadcza,  że  przenosi  nieodpłatnie na  GOKiR w całości autorskie prawa 

majątkowe do przekazanych materiałów (filmu, zdjęć), z chwilą przyjęcia ich przez GOKiR,                    

na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i trwałego lub czasowego zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką - ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu komputerowego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, publikowanie w formie książkowej/albumowej, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) przystosowywanie, zmiany układu lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.               

3.  Zgłaszający niniejszym zezwala nieodpłatnie GOKiR na dokonywanie wszelkich zmian 

i przeróbek materiałów, w tym również na wykorzystanie ich w części lub całości oraz łączenie                          

z innymi utworami. 

4. Zgłaszający niniejszym zezwala nieodpłatnie GOKiR na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego do przekazanych materiałów oraz na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego.  

5. Zgłaszający niniejszym zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych                     

do przekazanych materiałów, w szczególności nie będzie żądał ich oznaczenia swoim 

nazwiskiem lub pseudonimem. 

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na GOKiR własności egzemplarza lub 

nośnika utworu. 

§ 2 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

      …………………………………………..     ………………………………………….. 


