Regulamin Konkursu Fotograficznego
pn. „Kościerzyna oczami mieszkańców”
Przedmiotem konkursu jest wybór 12 autorskich fotografii Kościerzyny widzianej
oczami jej mieszkańców. Nagrodą główną w konkursie jest publikacja 12 zdjęć wraz z
podpisem autora w kalendarzu miejskim na 2020 rok.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.
Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kościerzyna oczami mieszkańców” na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400
Kościerzyna (dalej „Organizatorem”).
Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Kościerzyna,
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Urzędu Miasta Kościerzyna,
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2 pkt 1,
b) wykonanie autorskich zdjęć Kościerzyny widzianej oczami jej mieszkańców,
dostrzeżenie jej piękna, uroku zakamarków, ulic, budynków, małej architektury,
przyrody, itd..; zwrócenie uwagi na często niedoceniane, niezauważane miejsca, które
na pierwszy rzut oka wydają się zwyczajne, ale po chwili urzekają swoją
niezwykłością. Wybrane zdjęcia, które ilustrują miasto Kościerzyna, zostaną
wykorzystane do projektu i wydruku kalendarza na rok 2020.
c) przekazanie
zdjęć
do
Organizatora
konkursu
na
adres
mailowy:
konkurs@koscierzyna.gda.pl
d) załączenie do nadsyłanych zdjęć wypełnionej karty zgłoszeniowej z imieniem
i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, adresem e-mail, numerem telefonu
i podpisanymi oświadczeniami. Zatytułowanie każdego zdjęcia oraz podanie daty i
miejsce jego wykonania. W załączniku zamieszczamy wzór karty zgłoszeniowej.
e) wszystkie nadesłane na konkurs zdjęcia przechodzą na własność Organizatora i nie
podlegają zwrotowi.
2. Szczegóły dotyczące zdjęć:
a) każdy uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną ilość zdjęć w postaci cyfrowej.
b) wymogi techniczne: format pliku - TIFF lub JPG, minimalny rozmiar pliku - 6 mln
pikseli (6 Mega pikseli)
3. Uczestnik konkursu przekazując zdjęcia oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do zdjęć i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób
trzecich. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia oraz
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z

Konkursem na stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Facebook, w tym w
szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie. Autor zdjęcia wyraża zgodę na
jego opublikowanie w kalendarzu miejskim na 2020 rok.
4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu zdjęcia, które zawiera
treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, obraźliwe,
wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.
5. Zdjęcia niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne
zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie. Organizator
zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć.
6. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania z
wizerunku oraz utworów stanowiących części Zdjęcia, które Uczestnik zgłosił do
Konkursu, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na
wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia lub jego poszczególnych
elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zdjęcia, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową, audiowizualną, wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i
zwielokrotniania na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich
nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia lub jego poszczególnych elementów w
sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne
i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej
lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji
kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników
magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne
nadanie Zdjęcia nadawanego przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a
także publiczne udostępnianie Zdjęcia lub jego poszczególnych elementów w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii
UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zdjęcie może być w części lub
w całości rozpowszechniana w formie ulotek, gadżetów, billboardów
(tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą
telefonów, kina, prasy
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§4
CZAS TRWANIA KONKURSU
Termin składania prac upływa dnia 30 września 2019 r.
Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

§5
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrodą główną w Konkursie jest opublikowanie 12 najładniejszych zdjęci wraz z
podpisem ich autorów w kalendarzu miejskim na rok 2020 w nakładzie 1.000 sztuk oraz
wydany kalendarz i gadżety miejskie.
2. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wskazane przez Burmistrza Miasta, nagrodzi 12 osób,
których zdjęcia uzna za najciekawsze.
3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania
się od niego. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora oraz na
fanpage’u Miasta Kościerzyna.
§6
ODBIÓR NAGRÓD
1. Nagrody będą wydawane w Urzędzie Miasta Kościerzyna (ul. 3 Maja 9a, 83-400
Kościerzyna).
2. Zwycięzcy konkursu mają jeden miesiąc na odbiór nagrody od dnia ogłoszenia wyników
konkursu.
3. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona
osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu
Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego Zwycięzcę wygasa.
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§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone
niniejszym Regulaminem.
Regulamin
dostępny
jest
na
Portalu
Miejskim
na
stronie
http://miastokoscierzyna.pl/portal?id=2285990
W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on
sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia
żadnej odpowiedzialności.
Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestników na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1)
(dalej jako: „RODO”). W związku z tym informujemy uczestników konkursu o sposobie i
celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu
prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna;
dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email:
urzad@koscierzyna.gda.pl
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez:
email: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z
dopiskiem IOD,
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO)
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e)
RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1
lit. a) RODO).
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące
przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest
Burmistrz Kościerzyny.
7. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegać profilowaniu.
8. Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie;
informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze
względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje
tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Wszystkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres:
k.reclaw@koscierzyna.gda.pl - tel.: 605-575-521

