
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 
„RETROSPEKCJA” 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Ogłoszony zostaje konkurs fotograficzny, zwany dalej „Konkursem”, na wykonanie zdjęcia 
pojedynczego lub serii zdjęć (od 3 do 5), zwane dalej „Zdjęciami”, podczas VI. Pikniku  
w Kurorcie odbywającego się 29 maja br. w Parku Zdrojowym od 15:00 do 21:00.  
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój z siedzibą przy al. Piłsudskiego 60  
w Jastrzębiu-Zdroju zwane dalej „Organizatorem”, reprezentowane przez: 
a) Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnię Moszczenia z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy  
ul. Towarowej 7 (adres do korespondencji: ul. 1 Maja 45), 
b) Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy al. Piłsudskiego 27, 
c) Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy ul. Wielkopolskiej 1a. 
3. Celem Konkursu jest: 
- promocja wydarzenia pn. Piknik w Kurorcie, 
- promocja i upowszechnianie informacji o uzdrowiskowej historii Jastrzębia-Zdroju, 
- promowanie walorów turystycznych miasta Jastrzębie-Zdrój oraz kreowanie jego wizerunku 
jako przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, 
- budowanie tożsamości lokalnej jastrzębian,  
- zachęcenie do aktywności w dziedzinie kultury i turystyki, 
- wyłonienie autorów najciekawszych – zdaniem Komisji Konkursowej – zdjęć, o których mowa 
w ust. 1. 
4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Organizator, na czas rozstrzygnięcia Konkursu, powoła Komisję Konkursową w celu 
dokonania oceny dostarczonych zdjęć. 
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 wykonanie autorskich Zdjęć, które swym charakterem winny 
nawiązywać do okresu międzywojennego (lata 20. i 30. XX wieku), kiedy to ówczesne 
Jastrzębie-Zdrój było nazywane Perłą Uzdrowisk Śląskich.  
2. Zdjęcia powinny obejmować tematykę uzdrowiskową: mogą być oparte o opublikowane 
źródła historyczne, wymyśloną przez autora fabułę, uwzględniające walory krajobrazowe, 
historyczne i uzdrowiskowe miasta, ze szczególnym uwzględnieniem idei Pikniku w Kurorcie. 
 

§3 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie Zdjęć do konkursu w następujący 
sposób: 



a) format .jpg (72 dpi; wielkość dłuższego boku 2048 px; wielkość pliku nie powinna 
przekraczać 2MB);  

b) na adres e-mail: zgloszenia@laznia.jastrzebie.pl; 
c) Zdjęcia powinny być dostarczone do 6 czerwca 2022 r. do godz. 23:59; 
d) do wiadomości e-mail Uczestnik konkursu dołącza skan poprawnie wypełnionej  

i opatrzonej podpisem Karty zgłoszenia stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki 
uczestnictwa w Konkursie określone niniejszym Regulaminem. 
3. Uczestnik konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej oświadczenia o: 
a/ spełnieniu przez uczestnika wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie, 
b/ przysługujących mu niczym nie ograniczonych prawach do Zdjęć, w tym prawach 
autorskich, pokrewnych oraz prawach do wizerunków osób znajdujących się na Zdjęciach,  
w zakresie niezbędnym do korzystania ze Zdjęć w zakresie określonym w niniejszym 
Regulaminie, 
c/ nie naruszaniu przez Zdjęcia przepisów obowiązującego prawa (obowiązuje zakaz 
dostarczania treści o charakterze bezprawnym), 
d/ o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w rozumieniu ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przez 
Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, 
e/ wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Organizatora i Partnerów Konkursu zgłoszonych 
Zdjęć w całości lub we fragmentach w celu promocji Konkursu, Pikniku w Kurorcie jak i miasta 
Jastrzębie-Zdrój, w szczególności ich promocji na stronach internetowych Organizatora i 
Partnerów Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 
f/ o zobowiązaniu się, w przypadku wygranej, do udzielenia Organizatorowi nieodpłatnej 
licencji niewyłącznej do Zdjęć (zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu). 
4. Uczestnik winien posiadać podpisane zgody osób znajdujących się na Zdjęciach na 
wykorzystanie ich wizerunku (na wyraźne wezwanie Organizatora Uczestnik powinien ww. 
zgody okazać). W przypadku osób (sfotografowanych) poniżej 18 r.ż. zgody na wykorzystanie 
ich wizerunku zostają podpisane przez opiekunów prawnych. 
5. Uczestnik, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest  
w rozumieniu w/w ustawy Organizator. 

 
§4 

WYMAGANIA KONKURSOWE 
 
1. Jeden Uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie pojedyncze lub jedną serię zdjęć (od 3 do 5) 
związanych ze sobą „spójną” opowieścią lub motywem.  
2. Uczestnik wraz ze Zdjęciami dostarcza również wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu 
lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu. 
4. Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi. 



5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem przez 
Uczestnika Konkursu błędnych lub nieaktualnych danych. Uczestnik Konkursu ponosi pełną 
odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszonych Zdjęć w Konkursie, 
bądź naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 
6. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i dostarczania Zdjęć. 
7. Zgłoszenie Zdjęć w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

§5 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC 

 
1. Zdjęcia wraz z Kartą zgłoszenia należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem adresu 
e-mail: zgloszenia@laznia.jastrzebie.pl w treści wiadomości wpisując „Konkurs fotograficzny. 
Retrospekcja.”.  
2. Warunkiem przyjęcia Zdjęć do Konkursu jest dołączenie Karty zgłoszenia w formie skanu lub 
sfotografowanego wydruku zawierającego dane i podpis Uczestnika.  
3. Zdjęcia należy dostarczyć do 6 czerwca 2022 r. do godz. 23:59. 
4. Zdjęcia złożone po terminie wskazanym w ust. 3 nie wezmą udziału w Konkursie. 
 

§6 
KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Do oceny Zdjęć Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z przedstawicieli 
Organizatora i osób związanych z kulturą, turystyką i fotografią.  
2. Ocenie Komisji Konkursowej w przesłanych Zdjęciach będą podlegać w szczególności: 
pomysł, walory artystyczne, przedstawiona historia, wykorzystanie przestrzeni Parku 
Zdrojowego, szczególne ujęcie wydarzenia jakim jest Piknik w Kurorcie. 
3. Od rozstrzygnięcia Konkursu Uczestnikom nie przysługuje odwołanie. 
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Dni Miasta 
odbywających się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Harcerskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju, a także na stronach internetowych Organizatora.  
5. Nagrodzone Zdjęcia zostaną przedstawione ogółu społeczeństwa w ramach galerii 
internetowej prezentowanej na stronie www.jastrzebie.pl.   
 

§7 
HARMONOGRAM I NAGRODY 

 
1. Zdjęcia do Konkursu należy wykonać w czasie trwania VI. Pikniku w Kurorcie odbywającego 
się 29 maja 2022 r. od godz. 15:00 do 21:00.  
2. Zdjęcia należy dostarczyć do 6 czerwca 2022 r. do godz. 23:59 na adres e-mail: 
zgloszenia@laznia.jastrzebie.pl.  
3. Zdjęcia złożone po tym terminie nie będą poddawane ocenie Komisji Konkursowej. 
4. Pomiędzy 7 a 9 czerwca 2022 r. Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych Zdjęć  
i wyłoni zwycięzców, tj. laureatów I, II i III miejsca, którzy zostaną o tym fakcie poinformowani 
za pośrednictwem poczty e-mail.  
5. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi 11 czerwca br. podczas Dni Miasta 
organizowanych na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej.  
6. Dla laureatów Organizator przewidział następujące nagrody: 



I. miejsce: Joby Statyw GorillaPod 3K Kit + Zestaw Kuracjusza + voucher do Restauracji 
Parkowej + nagroda Organizatora 
II. miejsce: Lowepro Torba Nova 140 AW II Black + Zestaw Kuracjusza + nagroda 
Organizatora 
III. miejsce: Statyw stołowy PIXI czarny + Zestaw Kuracjusza + nagroda Organizatora 

7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień oraz do 
nieprzyznania głównych nagród. 
8. W przypadku, kiedy Uczestnik-zwycięzca nie będzie mógł odebrać nagrody osobiście  
w formie i miejscu wskazanych w ust. 5 nagrody będą możliwe do odbioru w siedzibie 
Organizatora w terminie do 24 czerwca 2022 r. Po tym terminie nagrody przechodzą na 
własność Organizatora.  
9. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpi podczas  
VI Pikniku w Kurorcie, który odbędzie się 29 maja br. w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju.  
10. Zdjęcia wszystkich Uczestników zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych 
Organizatora, a także na stronach Partnerów Konkursu.  

 
§ 8 

WYKORZYSTANIE UTWORU I PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W momencie zgłoszenia przez Uczestnika Zdjęć udziela on Organizatorowi bezterminowo  
i nieodpłatnie licencji niewyłącznej, a w przypadku wygranej upoważnia Organizatora do 
nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego utworu w celu promocji 
Pikniku w Kurorcie oraz Organizatora poprzez: 

a) publiczne udostępnianie Zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronach Organizatora, 

b) publiczne wyświetlanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu m. in. zamieszczanie w sieci 
Internet, rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, 
informacji lub reklamy,   

c) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego 
urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, wyłącznie w celu korzystania ze Zdjęć na 
polach eksploatacji, o których mowa w lit. a i b  

2. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora ze zgłoszonych Zdjęć w całości 
lub w wybranej części. Licencja obejmuje także prawa zależne.  
3. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania Zdjęć osobom 
trzecim.  
4. Zgłoszenie Zdjęć w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczeń, 
o których mowa w § 3 ust. 3.  
5. Uczestnik zapewnia, że w przypadku wyjścia na jaw okoliczności nie dysponowania przez 
niego uprawnieniami, o których mowa w § 3 ust. 3 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.  
6. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Organizatorowi proces o naruszenie 
praw autorskich lub majątkowych do Zdjęć zgłoszonych przez Uczestnika lub dóbr osobistych, 
Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Organizatora  
i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia 
wraz z innymi kosztami. 



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

§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 niego postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie 
trwania Konkursu. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na jego 
stronach internetowych. 
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 
8. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Osobami 
odpowiedzialnymi po stronie Organizatora są pracownicy Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – 
Łaźnia Moszczenica 
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


