
REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Perełki architektury miasta Sompolno” 

o nagrodę Burmistrza Miasta Sompolno 

 
  
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przeprowadzenia Konkursu  Fotograficznego „Perełki 

architektury miasta Sompolno” o nagrodę Burmistrza Miasta Sompolno, zwanego dalej 
Konkursem.  

2. Konkurs został ustanowiony przez Samorząd Mieszkańców Miasta Sompolno, który jest 
jednocześnie jego Organizatorem.  

3. Konkurs organizowany jest na terenie Gminny Sompolno.  
  
 

§ 2 
Cel i tematyka konkursu 

 
1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno architektury Miasta Sompolno.  
2. Zdjęcia nadesłane do Konkursu powinny ukazywać miasto Sompolno w sposób przyjazny  

i stanowić swoistą reklamę dla turysty zamierzającego odwiedzić miasto.   
 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Konkurs  ma  charakter  otwarty  i  adresowany  jest  do  wszystkich  osób  zajmujących  się  

fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.   
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
3. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 27 lipca 2015 r. do godz. 15.30 złoży pracę 

konkursową zgodnie z pkt. 6. Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  
4. Poprzez pracę konkursową rozumie się jedną fotografię ukazującą architekturę miasta Sompolno.  

Zdjęcia, które nie będą w sposób bezpośredni dotyczyły miasta Sompolno będą dyskwalifikowane.  
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów, sporządzoną na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego 
Regulaminu. Zgoda będzie wymagana dopiero po zakwalifikowaniu pracy do drugiego etapu 
Konkursu.  

6. Pracę konkursową należy przekazać do dnia 27 lipca 2015r. do godz. 15.30. w jeden  
z opisanych niżej sposobów:  
a. osobiście w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno  

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,  
b. przesłać drogą mailową na adres: samorząd@sompolno.pl.  

7. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić trzy prace konkursowe.  
8. W konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie brały udziału w żadnym innym 

konkursie.  
9. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora i nie podlegają 

zwrotowi.  
§ 4 

Sposób wyłonienia laureata  
 



1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Kapitułę Konkursu. 
2. W skald Kapituły wchodzi 6 osób. 
3. Kandydatury na członków Kapituły wskazuje Burmistrz Miasta Sompolno, który jest jednocześnie 

Przewodniczącym Kapituły. 
4. Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:  

a)  spełnienie założeń ideowych Konkursu,  
b)  jakość walorów estetycznych i artystycznych.  

5. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcie zwykła większością głosów. Każdemu członkowi Kapituły 
przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły.  

6. Kapituła spośród wszystkich prac nadesłanych do dnia 27 lipca 2015 r. do godziny 15:30 wybierze 
kilka, które zostają w ten sposób zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Autorzy tych prac 
zostaną o tym niezwłocznie poinformowani.  

7. Osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną poproszone o złożenie 
formularza o którym mowa w Załączniku nr 1 i jeżeli to konieczne oświadczenia z Załącznika nr 2, 
do dnia 31 lipca 2015 r., pod groźbą skreślenia z konkursu.  

8. Prace zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną wystawione w czasie XX Wielkopolskiego 
Pikniku Sołtysów, który odbędzie się w dniach 1-2 sierpnia 2015 r.  

9. W dniach 1-2 sierpnia 2015 r. w trakcie pikniku o którym mowa w pkt. 8, odbędzie się głosowanie 
na najlepszą pracę. Głosować może każda osoba, która ukończyła 13 rok życia. Każdemu 
przysługuje jeden głos. 

10. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 2 sierpnia 2015 r. podczas 
XX Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów. 

11. Organizator będzie kontaktować się z laureatem konkursu: osobiście, drogą telefoniczną, e-mailem 
bądź za pośrednictwem poczty.  

12. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone również na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego 
w Sompolnie. 

 
 
 

§ 5 
Ochrona danych osobowych 

 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz  
identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion 
i nazwisk osób nagrodzonych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

2. Dane Uczestników Konkursu, zawarte w Formularzach zgłoszeniowych, którzy nie zostali  
nagrodzeni lub wyróżnieni, nie będą upublicznione.  

3. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.  
  

 
§ 6 

Prawa autorskie 
 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że:  
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych 

fotografii,  
b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, 
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 

fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  
3. Uczestnik  Konkursu  upoważnia  nieodpłatnie  Organizatora  do  korzystania  ze  zgłoszonych  

fotografii  (w sposób nieograniczony  czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności 
w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach 
eksploatacji:  



a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części  
lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego,  
niezależne od standardu, systemu lub formatu,  

b) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 
obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich 
używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,  

c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,  
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 

udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania  
techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub 
działających podobnie,  

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na 
nośnikach obrazu;  

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
product placement, public relations,  

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń;  
h) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania  

zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane 
z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również  wykorzystywania  takich  
opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.  

4. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.  
5. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach 

informacyjnych.  
6. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym 

w szczególności z wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne 
przypadki publicznego udostępniania zdjęć.  

7. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, 
a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia 
za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na 
stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także 
wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, 
a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako 
współautora czy wykonawcy.  

8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, 
Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.  

9. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych 
(plików cyfrowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich 
zgłoszenia do Konkursu.  

    
§ 7 

Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Konkursu, dokonując zgłoszenia do Konkursu, akceptuje wszystkie zasady Konkursu, 
określone niniejszym Regulaminem.  

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku –  zdjęć,  wykonanych  
w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora, 
w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także  
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez  
podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników 
Konkursu.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem  określającym  zasady  oraz  warunki 
prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.  



W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora  
nie przysługuje odwołanie.  

6. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres 
samorząd@sompolno.pl 



  

Załącznik nr 1 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Perełki architektury miasta Sompolno” 
o nagrodę Burmistrza Miasta Sompolno 

 
 

 
Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami: 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………… 

Telefon……………………………………………………………………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia…………………………………………………………………………… 

 
Zdjęcie zgłaszane do konkursu  
 
Nazwa pliku…………………………………………………………………………………. 

Tytuł zdjęcia…………………………………………………………………………………. 

Nazwa ulicy na której wykonano zdjęcie………………………………………… 

 
Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz że przenoszę 
bezpłatnie na Organizatora prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć, na następujących polach 
eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami, a w szczególności: publicznego 
wykorzystania zdjęć, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, 
promocyjnych, reklamowych.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu zawartych 
w niniejszym formularzu na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią 
Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. 
 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem 
w Konkursie. 
 
Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 
autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.   

…………..……………………. 
Data i czytelny podpis  



  

Załącznik nr 2  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na udział mojego dziecka - 

…………………………………………………………………………………………………………………...., którego jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym, w Konkursie fotograficznym „Perełki architektury miasta 

Sompolno” o nagrodę Burmistrza Miasta Sompolno. 

 

 
 
 
 
 
             

…………………………………………………………..                                  …………..……………………………………………….. 
                              Data                                                                           Czytelny podpis składającego oświadczenie  

 


