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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KRĘCI MNIE JASTRZĘBIE” 
 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Ogłoszony zostaje konkurs, zwany dalej „Konkursem”, na najciekawsze fotografie 
przedstawiające walory krajobrazowe Jastrzębia-Zdroju. 

2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

3. Celem Konkursu jest: 
— promowanie walorów turystycznych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz kreowanie 

jego wizerunku jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom 
— budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju 
— wyłonienie autorów najciekawszych – zdaniem Komisji Konkursowej – zdjęć, 

pokazujących miasto 
4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.  
5. Organizator na czas trwania Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona 

oceny dostarczonych prac.  
6. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej, a także ich 

osoby najbliższe (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej 
samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej 
małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 

 
§2 

PRZEDMIOT KONKURSU 
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia wykonana na terenie Jastrzębia-

Zdroju. 
2. Zakres tematyczny zdjęcia nie zostaje przez Organizatora wyznaczony, fotografie 

powinny wpisywać się w hasło promocyjne „Kręci mnie Jastrzębie!”, uwzględniając 
walory krajobrazowe miasta. 

3. W ramach konkursu przyjmowane będą zdjęcia zarówno wykonane w ostatnich 
latach, jak i fotografie archiwalne. 

 
§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które spełniają warunki 

uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem. Uczestnictwo osób 
niepełnoletnich możliwe jest jedynie w przypadku przedłożenia pisemnej zgody 
opiekuna prawnego. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie 
określonym w ogłoszeniu o Konkursie prac konkursowych zgodnych z wymaganiami 
określonymi w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej oświadczenie o: 
a/ spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w 
konkursie, 
b/ o własnym autorstwie zgłaszanych prac oraz, że przesłane prace stanowią jego 
wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów 
prawa. 
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c/ o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu  zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych 
 (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia 
konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 
d/ o zobowiązaniu się do  udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej w przypadku 
wygranej lub przyjęcia prac na wystawę pokonkursową (zgodnie z paragrafem 8 
regulaminu). 
4. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyraża zgodę na 
wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb 
przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym do upublicznienia danych (imię i 
nazwisko) laureatów na warunkach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018r. o 
ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych 
podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy Organizator. 

 
§4 

WYMAGANIA KONKURSOWE 
1. Uczestnik powinien dostarczyć prace w wersji elektronicznej, w formacie PDF, JPG 

lub PNG o rozdzielczości, nie mniejszej niż 300 dpi.  
2.  Jeden uczestnik nie może zgłosić więcej niż 5 prac. 
3. Przedstawione fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, wyklucza się 

jednak cyfrową ingerencję w obraz, przekraczającą zakres powszechnie stosowanej 
korekcji (dopuszcza się zmiany w zakresie: rozjaśniania, przyciemniania, kadrowania, 
redukcji kolorów, zmian kontrastu itp., niedopuszczalny jest kolaż w programach 
graficznych). 

4. Nadsyłane zdjęcia muszą być wolne od jakichkolwiek oznaczeń (tj. podpis autora, 
logo, znak wodny) 

5. Uczestnik wraz z pracami dostarcza również wypełnioną i podpisaną Kartę 
Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

6. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego 
Regulaminu lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu. 

7. Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 

błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu 
ponosi pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do 
zgłoszonego projektu w Konkursie, bądź naruszenia praw autorskich  lub dóbr 
osobistych osób trzecich.  

9. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania prac. 
10. Zgłoszenie projektów w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

 
 

§5 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

1. Prace fotograficzne zapisane na płycie CD lub innym nośniku wraz z Kartą 
Zgłoszeniową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 
r. bezpośrednio do Urzędu Miasta, Kancelaria Ogólna, al. Piłsudskiego 60,  
44-335 Jastrzębie-Zdrój w zamkniętej kopercie z dopiskiem „konkurs fotograficzny 
Kręci mnie Jastrzębie”. Dopuszcza się także przesłanie prac drogą mailową na adres 
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promocja@um.jastrzebie.pl. Warunkiem przyjęcia takiego zgłoszenia jest dołączenie 
skanu podpisanej Karty Zgłoszeniowej. 

2. Terminem zgłoszenia prac jest data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. 
3. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie biorą udziału w Konkursie. 

 
§6 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Do oceny prac konkursowych powołana zostanie Komisja Konkursowa, składająca 

się z pracowników Urzędu Miejskiego oraz uznanych autorytetów  w dziedzinie 
fotografii i sztuki. 

2. Ocena prac nastąpi po uprzedniej ocenie formalnej. 
3. Ocena Komisji Konkursowej obejmuje walory artystyczne, kompozycyjne i 

promocyjne nadesłanych zdjęć. 
4. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje uczestnikowi Konkursu odwołanie. 
5. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.jastrzebie.pl wraz z prezentacją nagrodzonych prac. 
 

§7 
HARMONOGRAM I NAGRODY 

1. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i trwa do 30 września 2019 r. do godz. 
15:30. Prace złożone po tym terminie nie będą poddawane ocenie Komisji 
Konkursowej. 

2. Pomiędzy 1 a 15 października Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych na 
Konkurs prac. Komisja Konkursowa wyłoni  zwycięzców: laureatów 1., 2. i 3. miejsca. 

3. Dla laureatów przeznaczone są nagrody finansowe: 
1. miejsce: 500 zł 
2. miejsce: 300 zł 
3. miejsce: 200 zł 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień 
oraz do nieprzyznania głównych nagród. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku Konkursu telefonicznie.  
6. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora (www.jastrzebie.pl) najpóźniej 30.10.2019. 
7. Wybrane prace zostaną wyeksponowane w holu głównym Urzędu Miasta 

Jastrzębie-Zdrój. 
 

§ 8 
WYKORZYSTANIE UTWORU I PRAWA AUTORSKIE 

1.  W momencie zgłoszenia przez uczestnika pracy w postaci zdjęcia, udziela 
on Organizatorowi bezterminowo i nieodpłatnie licencji niewyłącznej w przypadku 
wygranej lub przyjęcia prac na wystawę pokonkursową i upoważnia Organizatora do 
nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego utworu w 
celu promocji miasta Jastrzębia-Zdroju na wszystkich polach eksploatacji, w tym: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową,  
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b) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu m. in. w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i 
reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach 
wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet, rozpowszechnianie we 
wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.  

2.  Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora ze zgłoszonego 
zdjęcia w całości lub w wybranej części. Licencja obejmuje także prawa zależne, w 
tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w nadesłanych 
zdjęciach.  

3. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć 
osobom trzecim. 

4.   Zgłoszenie utworu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez 
Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone przez niego utwory nie są obciążone 
prawami osób trzecich oraz że wykonał je osobiście, posiada własnościowe, 
osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłaszanych utworów. W szczególności 
uczestnik zapewnia, że w przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż nie dysponował 
on w/w uprawnieniami, zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód 
powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w 
związku z naruszeniem ich praw, a w szczególności praw autorskich lub praw 
pokrewnych. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Miastu Jastrzębie-
Zdrój proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do 
utworu zgłoszonego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie 
wstąpić do sprawy po stronie Licencjobiorcy i zwolnić go z wszelkich roszczeń, 
zaspokoić uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z innymi kosztami. 

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem 
Organizatora z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania w ograniczonym zakresie 
przez Organizatora zgłoszonych do Konkursu prac. 
 

§9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 
warunki prowadzenia Konkursu. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie. Wszelkie 
zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego stronie 
internetowej (www.jastrzebie.pl). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia / wydłużenia czasu trwania Konkursu, 
przerwania go lub nie rozstrzygnięcia bez podania konkretnej przyczyny.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania 
kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody. 

6. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez 
Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają 
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
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8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Osobami 
odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy Wydziału Informacji, 
Promocji I Rozwoju. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 
 


