
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„Powiat Myślenicki – Ziemia w Dobrym Klimacie” 

 

§1. Organizator 

 

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu (dalej: „Konkurs”), którego 

organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 

Myślenice (dalej „Starostwo Powiatowe” lub „Organizator”).Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w 

Konkursie. 

 

§2. Czas trwania Konkursu 

 

1. Konkurs trwa od godziny 00:00 w dniu 31 marca 2021 r. do godziny 23:59 w dniu 31 października 

2021 r. (czasu polskiego). 

2. Regulamin konkursu zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora: www.myslenicki.pl  

 

 

§3. Zasady uczestnictwa i przebieg Konkursu 

 

1. Konkurs organizowany jest w formie online.  

 

2. Konkurs kierowany jest dla osób pełnoletnich, mieszkańców Województwa Małopolskiego.  

 

3. Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów Powiatu Myślenickiego – jako Ziemi w Dobrym 

Klimacie. Zatem uczestnik konkursu powinien przesłać fotografię ukazującą krajobrazy z terenu powiatu 

myślenickiego z wybranej przez siebie pory roku.  

 

4.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

konkursowych w imieniu osób trzecich. 

 

5.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące Konkurs 

oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. 

 

6.Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

7.Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika fotografii, związanej z określonym przez 

Organizatora w §3 pkt. 3 tematem, oraz przesłanie linku wetransfer’a do pobrania fotografii w 

rozdzielczości 300 dpi (przy formacie A2 / 7016px x 4961px) na adres mailowy organizatora: 

promocja@myslenicki.pl 

Zdjęcie powinno być opisane pełnym imieniem i nazwiskiem autora.  

Wiadomość mailowa powinna zawierać również informacje o autorze: Imię i Nazwisko / Numer Telefonu/ 

Adres e-mail/ i krótki opis zdjęcia – gdzie zostało wykonane zdjęcie i jaki widok ukazuje.  
 

8. Wraz z przesłaną fotografią, Uczestnik w treści maila musi zawrzeć treść załącznika nr.1 do niniejszego 

regulaminu. Prace wysłane bez oświadczenia z załącznika nr. 1 nie będą brały udziału w konkursie.  

 

9.Fotografia, stanowiąca Pracę Konkursową, musi być wykonana na terenie Powiatu Myślenickiego. Praca 

Konkursowa musi być wykonana przez Uczestnika. Praca Konkursowa powinna przedstawiać niepowtarzalne, 

artystyczne ujęcia, będące nawiązaniem do tematu Konkursu.  

 

10. W każdym miesiącu trwania Konkursu Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną Pracę 

Konkursową.  

 

 

11. Zgłoszenia prac konkursowych odbywają się kolejno: 
- zdjęcie miesiąca Kwiecień’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 30 kwietnia 2021r) 

- zdjęcie miesiąca Maj’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 31 maja 2021r) 

- zdjęcie miesiąca Czerwiec’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 30 czerwca 2021r) 
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- zdjęcie miesiąca Lipiec’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 31 lipca 2021r) 

- zdjęcie miesiąca Sierpień’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 31 sierpnia 2021r) 

- zdjęcie miesiąca Wrzesień’21 (nabór prac konkursowych od 1 do 30 września 2021r) 

- zdjęcie miesiąca Październik’21  (nabór prac konkursowych od 1 do 31 października 2021r) 

 

 

12. Laureat nagrody miesiąca nadal może brać udział w konkursie wysyłając prace konkursowe w innych 

miesiącach.  

 

13. Ogłoszenie laureata nagrody miesiąca odbędzie się do 7 dni roboczych po zakończeniu danego etapu. (np. 

wyniki za zdjęcie miesiąca Kwiecień’21 zostaną ogłoszone do dnia 11 maja 2021r. na stronach internetowych 

organizatora).  

 

                                                                    §4. Nagrody 

 

 

1.Prawidłowo wykonane i zgłoszone Prace Konkursowe oceniane będą przez komisję, powołaną przez 

Organizatora Konkursu(dalej: „Komisja”). Kryterium oceny będą w szczególności: kreatywność oraz 

dopasowanie Pracy Konkursowej do tematyki Konkursu. 

 

2.W każdym miesiącu trwania Konkursu Komisja wybierze jedną, najciekawszą Pracę Konkursową, 

której autor otrzyma nagrodę (dalej: „Nagroda”) w postaci voucher’ów o wartości 400zł do zrealizowania 

w internetowym salonie fotograficznym. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

 

3.Jeżeli w danym miesiącu nie zostanie zgłoszona prawidłowo do Konkursu żadna Praca Konkursowa, lub żadna 

z przesłanych prac w ocenie Komisji nie będzie zasługiwać na nagrodę, Organizator zastrzega sobie prawo do 

nieprzyznania w tym miesiącu Nagrody. 

 

4. Organizator ma prawo przyznać dodatkowe nagrody (wyróżnienia) w konkursie.  

 

5.Informacja o wyborze najlepszej Pracy Konkursowej zostanie przekazana jej autorowi w formie wiadomości 

mailowej i telefonicznej oraz poprzez publikację na stronie organizatora: www.myslenicki.pl oraz profilu 

organizatora w serwisie facebook: Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki, zwycięskiej Pracy 

Konkursowej wraz z podpisem autora.  

 

6.Warunkiem wydania Nagrody jest zgłoszenie się do 30 dni w siedzibie Organizatora w celu odbioru nagrody.  

 

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość informacji i danych dotyczących Uczestnika, w 

tym w szczególności niezbędnych do przekazania Nagrody. 

 

8.W przypadku nieprzekazania przez zwycięzcę danych zgodnie z §3 ust. 7 lub przekazania danych 

nieprawidłowych, Uczestnik traci prawo do Nagrody. 

 

11.W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do Nagrody z 

jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody innej osobie lub przyznania 

nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez komisję Konkursu. 

 

12.Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody jedynie w całości. Uczestnik nie może przenieść prawa do 

Nagrody na osobę trzecią. Nagroda nie może być przez Uczestnika 

sprzedana. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę 

rekompensaty. 
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§5. Prawa autorskie 

 

1.Uczestnik przesyłając Pracę Konkursową (fotografię) oświadcza, że:  

 

A. przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do tegoż utworu w rozumieniu ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, a Praca 

Konkursowa pozbawiona jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych; 

 

B. w przypadku wykorzystania w Pracy Konkursowej wizerunku innych osób –posiada zgodę na wykorzystanie 

tego wizerunku i jest uprawniony do jej dalszego udzielenia na rzecz Organizatora, chyba że Praca Konkursowa 

przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza 

itp.; 

 

C. powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem Pracy 

Konkursowej. 

 

D. w przypadku gdy uczestnik konkursu zostaje laureatem, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego 

wizerunku.  

 

2. Z chwilą przyznania nagrody lub wyróżnienia, Nagrodzony przenosi na rzecz Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do pracy konkursowej, na znanych polach eksploatacji, obejmujących:  

 

a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub 

zapisu magnetycznego; 

 

b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu 

magnetycznego; 

 

c. publiczne wystawienie lub wyświetlenie; 

 

d. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; 

 

e. wprowadzanie do pamięci komputera; 

 

f. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym; 

 

g. najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy. 

 

3. Z chwilą przyznania Nagrody Konkursowej lub wyróżnienia, Nagrodzony udziela Organizatorowi zezwolenia 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Pracy Konkursowej (w rozumieniu art. 2 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych), jak również przenosi na Organizatora prawo zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowej. 

 

4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby 

trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora opublikowanych Prac 

Konkursowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§6. Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i 

przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją 

Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w 

szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i przekazywania nagród), zgodnie z ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1781) i Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 „RODO”). 

Informujemy, że procedura dotycząca przetwarzania danych osobowych jest zgodna z klauzulą 

informacyjną zawartą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego 

pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu w przetwarzane dane oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia, 

stosownie do postanowień w/w aktów, jednakże udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie w razie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Usunięcie danych osobowych uczestnika wiąże się z 

utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie. 

3.Organizator ma prawo do usunięcia z Konkursu Pracy Konkursowej, która jest wulgarna bądź obraźliwa lub 

narusza ogólnie przyjęte normy lub dobre zwyczaje, bez poinformowania o tym Uczestnika. W takim przypadku 

Uczestnik, który zgłosił usuniętą Pracę Konkursową, zostaje wykluczony z Konkursu. Wykluczenie jest decyzją 

ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem 

wykluczonego Uczestnika. 

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w obiektywnie uzasadnionych przypadkach. 

Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.  

5.Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu w obiektywnie uzasadnionych 

przypadkach, o czym informuje w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu. 

6.Uczestnik może składać uwagi dotyczące Konkursu przesyłając wiadomość e-mail na adres: 

promocja@myslenicki.pl W zgłoszeniu Uczestnik powinien wskazać swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail), a także zwięźle przedstawić opis zaistniałej sytuacji.  

7.Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia uwag w terminie 14 dni od daty jej otrzymania O wyniku 

rozpoznania uwag Organizator informuje Uczestnika w terminie 7 dni od daty jej rozpoznania. 

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: funkcjonowanie serwisu pocztowego, konfigurację i 

funkcjonowanie urządzeń, wykorzystywanych przez Uczestnika do udziału w Konkursie oraz działanie sieci 

Internet, związane z funkcjonowaniem dostawcy usług Internetowych (ISP) Uczestnika. 

9.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

10. Przesłanie pracy konkursowej przez uczestnika wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.  

 

 

 

 

https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,332542,klauzula-informacyjna.html
mailto:promocja@myslenicki.pl


 

 

Załącznik nr.1 do regulaminu konkursu fotograficznego 

„Powiat Myślenicki – Ziemia w Dobrym Klimacie”.  

 

Osoby biorące udział w konkursie są zobowiązane do przesłania poniższego oświadczenia 

wraz z pracą konkursową.  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU  

 

1. Dane uczestnika: 

(a) Imię i nazwisko:  

(b) Adres e-mail: 

(c) Numer telefonu: 

 

2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

2.1 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Powiat 

Myślenicki – Ziemia w Dobrym Klimacie” i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  

2.2 Zezwalam na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, jak również informacji o 

wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także 

w mediach) o moim udziale w Konkursie. 

 


