
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„PIEKARSKIE CZTERY PORY ROKU” 

  
 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Piekary Śląskie. 

 

II. Cele konkursu 

Celem konkursu jest promocja miasta Piekary Śląskie oraz zwiększenie zainteresowania walorami 

historycznymi, krajobrazowymi oraz kulturowymi Piekar Śląskich wśród uczestników konkursu oraz wydanie 

kalendarza na rok 2022. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być radni Rady Miasta Piekary Śląskie, pracownicy Urzędu Miasta  

w Piekarach Śląskich, pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich oraz 

członkowie ich rodzin w linii prostej. 

3. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu jako pracy konkursowej zdjęć promujących Piekary Śląskie 

jako atrakcyjne i wyjątkowe miejsce. Zdjęcia muszą spełniać warunki określone w niniejszym 

regulaminie. 

4. Wymagane jest przesłanie plików zdjęciowych w formacie jpg w oryginalnym rozmiarze. Minimalna 

rozdzielczość pliku 3200 x 2400 pixeli. Zdjęcia muszą być wykonane w poziomie i powinny być 

przesłane na adres kulturalnepiekary@piekary.pl lub zamieszczone na serwerze plików.  

5. Zdjęcia muszą zawierać elementy, pozwalające na jednoznaczne powiązanie ich z Miastem Piekary 

Śląskie. 

6. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów e-mail, stron internetowych, numerów telefonu, znaków wodnych ani 

innych oznaczeń uczestnika konkursu. 

7. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 12 zdjęć konkursowych. 

8. Zdjęcia nie mogą naruszać dóbr osobistych, w tym godności jakiejkolwiek osoby, zawierać treści 

dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość, ranić przekonań religijnych lub politycznych, 

zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób małoletnich, sprzyjać zachowaniom 

zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.  

9. Zdjęcia zgłoszone do konkursu musi stanowić oryginalną  pracę  uczestnika.  Nie mogą być obciążone 

prawami na rzecz osób trzecich. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub 

fragmentem jakiegokolwiek innego zdjęcia. Prace nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane  

w innych konkursach. 

10. Przystępując do konkursu uczestnik wraz ze zdjęciami przedkłada: 

a) w przypadku osoby niepełnoletniej – zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział uczestnika w konkursie 

oraz na publikację/udostępnienie zgłoszonych zdjęć, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 

załącznik nr 1 do Regulaminu, 

b) oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłoszonych zdjęć oraz o nienaruszaniu praw 

autorskich osób trzecich, nienaruszaniu dóbr osobistych osób, które zostały w nim przedstawione oraz 

innych dóbr prawnie chronionych, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do 

Regulaminu, 

c) jeśli w materiale zdjęciowym występują osoby trzecie, uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia 

oświadczenia, że osoby te wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, zgodnie ze wzorem 

oświadczenia stanowiącym załącznik  nr 3 do Regulaminu. 

11. Uczestnik konkursu zobowiązany jest uzyskać oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku w związku z konkursem od każdej osoby, która 

została utrwalona w materiale zdjęciowym, a także przekazać jej informacje wskazane w części VIII 

niniejszego regulaminu. W tym celu uczestnik może posłużyć się załącznikiem nr 5 do regulaminu. 

Uzyskane zgody przechowywane są przez organizatora konkursu do 19 stycznia 2026 r. lub do wycofania 

wcześniej udzielonej zgody. 

12. Uczestnik konkursu oświadcza, że z chwilą zgłoszenia zdjęcia do konkursu, nieodpłatnie przekazuje 

Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworu, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym 
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załącznik nr 4 do Regulaminu. W  ramach  przeniesienia  autorskich praw majątkowych,  uczestnik  

wyraża  zgodę  na  nieograniczone  w  czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworem na 

wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie  wybranym. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia 

tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz 

prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna 

odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji graficznej nadesłanych zdjęć.  

14. Każdy uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie automatycznie akceptuje warunki niniejszego 

Regulaminu, w tym zasady oceny prac. 

15. Uczestnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku ze zdjęciami zgłoszonymi do 

konkursu i zawartymi w nim treściami oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 

IV. Termin i miejsce składania zdjęć – materiałów 

Zdjęcia przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia do 24.10.2021 r., włącznie, na adres poczty 

elektronicznej: kulturalnepiekary@piekary.pl, z zastrzeżeniem, że podpisane załączniki należy dostarczyć 

Organizatorowi w wersji papierowej w terminie do 3 dni roboczych od przesłania zdjęć na adres poczty 

elektronicznej.  

 

V. Kontakt do organizatorów: 

Dariusz Borek – tel. 32 77 61 474, e-mail promocja@piekary.pl 

Damian Safader – tel. 32 77 61 435, e-mail promocja@piekary.pl 

 

VI. Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa (Jury) składa się z pięciu członków – przedstawicieli Urzędu Miasta Piekary 

Śląskie. 

2. Jury wybierze dwanaście najlepszych zdjęć, które zostaną nagrodzone. 

3. Jury ocenia efekt promocyjny, zgodność z tematyką konkursu, wartość  artystyczną  zdjęć, przekaz, 

pomysłowość i kreatywność twórcy. 

4. Decyzje komisji są wiążące oraz ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 5.11.2021 r. na stronie internetowej: www.piekary.pl. Uczestnicy 

zostaną także powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie. 

 

VII. Nagrody 

1. Nagrody zostaną przyznane autorom zdjęć, które uzyskały najwyższą ocenę jury. Nagrody nie sumują 

się. 

2. I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych,  

II miejsce– nagroda pieniężna w wysokości 500 złotych,  

III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 250 złotych.  

Przewiduje się również przyznanie wyróżnień w postaci nagród rzeczowych. 

3. 12 najlepszych zdjęć zostanie umieszczonych w kalendarzu na rok 2022 wydanym przez Urząd Miasta 

Piekary Śląskie. Autorzy zdjęć wybranych do kalendarza mają prawo do opatrzenia swoich zdjęć 

imieniem i nazwiskiem. 

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę. 

5. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 

6. Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne bądź 

nieprawdziwe lub gdy zgłoszone zdjęcie okaże się plagiatem lub gdy nie będzie samodzielnym 

dziełem.  W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. 
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VIII. Przetwarzanie danych osobowych 

1. W związku z udziałem w konkursie przetwarzane będą dane osobowe. W związku z udziałem dziecka 

w konkursie przetwarzaną będą dane osobowe go dotyczące oraz dane osobowe jego 

rodzica/rodziców. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie jest 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.  

+48 (32) 39-39-411, e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl; 

3. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na  adres 

siedziby Administratora wskazany powyżej. 

4. Podstawą zbierania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę 

przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze 

wrażliwym, dane osobowe uczestników będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa,  operatorowi  pocztowemu  lub  kurierowi,  w  celu  przekazywania  

korespondencji  papierowej,  a także podmiotowi przetwarzającemu - MEDIAMASS 365 Łukasz 

Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41- 902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, któremu powierzono 

prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron oraz spółkom z grupy operatora obsługującego 

Facebook Ireland Ltd. Ponadto wizerunek, imię i nazwisko autora oraz wizerunki osób występujących 

w na zdjęciach (jeśli dotyczy), ujawnione zostaną każdej osobie zainteresowanej, w związku z ich 

upublicznieniem na stronie www.piekary.plhttp://www.piekary.pl/ oraz facebook.pl.  

6. Osobom, których dane są przetwarzane w związku z realizacją konkursu przysługuje prawo do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Osobom, które udzielają zgody na przetwarzanie danych, przysługuje  prawo  do  jej  wycofania  

w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej 

cofnięciem. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do 19 stycznia 2026 r. lub do wycofania zgody. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Z uwagi na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników FB, w 

tym Facebook Inc., które przetwarzają dane osobowe na podstawie niepodlegających zmianie 

zasadach określonych w ich wewnętrznych regulaminach. Specyfika działania ww. podmiotów oraz 

ich  międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer Pani/Pana danych 

poza EOG, w tym w szczególności USA. Podstawą takiego transferu są stosowane standardowe 

klauzule umowne opracowane na podstawie wzorów zatwierdzonych przez Komisję Europejską (link: 

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).  

11. Podanie  danych  jest   dobrowolne,   niemniej   jednak,   ich   niepodanie   uniemożliwia udział  

w konkursie. 

 

IX. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest  jedynym  dokumentem  określającym  zasady  konkursu  i  jest  on dostępny 

w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.piekary.pl. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród i terminów trwania (w tym 

rozstrzygnięcia) konkursu, do nieprzyznania nagrody i pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia, 

prawo do unieważnienia konkursu, a nawet prawo do odwołania konkursu  

w przypadku zdarzeń losowych lub działania siły wyższej, co zostanie ogłoszone na stronie 

internetowej: www.piekary.pl. Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia 

wobec Organizatora. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie 

Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące posiadania praw autorskich do zdjęć zgłoszonych w konkursie 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o zebraniu zgody na publikację wizerunku od os. trzeciej 

Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich do zdjęć wykonanych w ramach 
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konkursu. 

Załącznik nr 5: Zgoda na publikację wizerunku  


