Regulamin konkursu fotograficznego
„Wodzisław Śląski w obiektywie”

I. Cel konkursu
Celem konkursu jest przedstawienie, jako wyjątkowego miejsca, z bogatą historią Wodzisławia
Śląskiego oraz promocja miasta.
II. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Wydział Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs fotograficzny „Wodzisław Śląski w obiektywie” jest skierowany do osób
pełnoletnich i niepełnoletnich za zgodą rodzica/opiekuna.
2. Uczestnicy są zobowiązani dołączyć do zgłoszenia wypełnione oświadczenie (skan), które
stanowi Załącznik 1 oraz Załączniki 2 do niniejszego Regulaminu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu trzy fotografie.
IV. Zasady udziału w konkursie
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs ma charakter otwarty.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Zdjęcie musi być wykonane w Wodzisławiu Śląskim i przedstawiać Wodzisław Śląski.
Konkurs przebiegać będzie pod hasłem „Wodzisław Śląski w obiektywie”.
Zgłoszone prace konkursowe muszą być aktualnym zdjęciem miasta Wodzisławia
Śląskiego.
6. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: n.panic@wodzislaw-slaski.pl w
terminie od 14 lipca 2022 roku do 5 sierpnia 2022 roku.
7. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 sierpnia 2022 roku.
8. Do konkursu można zgłaszać tylko własne zdjęcia niepublikowane.
9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
10. Zabronione jest składanie zdjęć sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie
zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że zdjęcie narusza powyższe zasady
decyduje organizator.
11. Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencjido
korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
12. Nadesłanie zdjęć oraz oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
prezentację na stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl,
facebook.com/miastowodzislawslaski oraz na nieograniczone wykorzystanie przez
organizatora.
13. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

V. Wymagania techniczne
1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia w formacie JPEG lub TIF
o pojemności do 8MB, o wymiarach 3000 pikseli po krótszym boku oraz rozdzielczości nie
mniejszej niż 300 DPI.
2. Przesłane zdjęcia powinny być zatytułowane: imię i nazwisko_konkurs
fotograficzny_Wodzisław Śląski w obiektywie_tytuł zdjęcia.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody głównej oraz dwóch nagród
dodatkowych dla uczestników.
2. Organizator wybierze cztery dodatkowe zdjęcia, które wezmą udział w głosowaniu
mieszkańców na miejskim profilu w portalu Facebook. Organizator przewiduje przyznanie
zwycięzcy głosowania nagrody publiczności.
3. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie:
1) Mieczysław Kieca - prezydent Wodzisławia Śląskiego,
2) Anna Szweda-Piguła - dyrektor Centrum Rozwoju Miasta, naczelnik Wydziału
Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
3) Agnieszka Trzeciok - pracownik Wodzisławskiego Centrum Kultury.
3. Prace konkursowe znajdą się na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta Wodzisławia
Śląskiego (ul. Bogumińska 4).
4. Komisja wyłoni laureatów konkursu spośród nadesłanych fotografii.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora o przyznanych nagrodach
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu za pośrednictwem poczty e-mail lub
telefonicznie.
6. Przekazanie nagród zwycięzcom konkursu, nastąpi w wyznaczonym przez organizatora
terminie i miejscu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od opublikowania wyników.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
VII. Uczestnik konkursu oświadcza, że:
1. jest autorem przesłanych prac konkursowych i ma do nich wyłączne prawa autorskie
(majątkowe i osobiste), a praca konkursowa jest wolna od wszelkich wad prawnych,
2. posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób, które znajdują się na przesłanych
pracach konkursowych oraz przyjmuje na siebie roszczenia jakiejkolwiek natury, które
osoby sportretowane i/lub ich reprezentanci mogliby zgłosić przeciwko organizatorowi
konkursu,
3. w przypadku naruszenia praw autorskich oraz prawa do wizerunku lub dóbr osobistych
osób przestawionych na zdjęciu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Uczestnik konkursu.
VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 14 lipca 2022 roku.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem
Uczestników konkursu.
4. Organizator może zadecydować o odwołaniu konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
5. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez Uczestnika w związkuz
jego udziałem w konkursie.

IX. Przetwarzanie danych osobowych
1. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest
dobrowolne lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: Konkurs
fotograficzny „Wodzisław Śląski w obiektywie”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d,
h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku.
3. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej, jest prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego,
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.
4. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
kontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska4,
44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod
adresem: iod@wodzislaw-slaski.pl.
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych,
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane udostępnione przez Uczestnika konkursu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia postępowania,
ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 rokuo narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach. Pełna treść „Klauzuli informacyjnej jest dostępna na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia
Śląskiego: www.bip.gmwodzislawsl.finn.pl w zakładce Ochrona danych osobowych lub w
wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta,
ul. Bogumińska 4B, pok. 115, 116.
X. Kontakt
Wszelkich informacji na temat konkursu fotograficznego „Wodzisław Śląski w obiektywie” udzielają
pracownicy Wydziału Dialogu, Promocji i Kultury Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pod
numerem telefonu: 32 45 90 478.

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE pełnoletniego uczestnika konkursu fotograficznego „Wodzisław Śląski w
obiektywie”, organizowanego przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Dane uczestnika:

..........................................................................................................................
(nazwisko i imię)

...........................................................................................................................
(wiek, telefon)

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych w

systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowiązków
przez pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wynikających z 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

□

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora mojego wizerunku wraz z pracą

konkursową na stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.pl w celu ogłoszenia wyników
konkursu.

□

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przeze mnie fotografii

konkursowej wraz z wizerunkiem, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu
(https://wodzislaw-slaski.pl), profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube) oraz w innych formach utrwaleń.

□

Ja, niżej podpisany oświadczam, że jestem samodzielnym autorem zdjęcia zgłoszonego do
konkursu.
Administrator informuje, że niniejsze zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,wycofanie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej
zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna
Zostałem poinformowany, że:
1) Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: konkurs fotograficzny
„Wodzisław Śląski w obiektywie”.
2) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w
przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3) Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej, jest prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska
4. 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.
4) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław
Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem:
iod@wodzislaw- slaski.pl.
5) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych,
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia
postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika konkursu

…………………………………………
Miejscowość i data

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE. Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie
fotograficznym „Wodzisław Śląski w obiektywie”, organizowanym przez Urząd Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Dane zgłaszanego dziecka i opiekuna prawnego:

...........................................................................................................................
(nazwisko i imię dziecka)
..........................................................................................................................
(wiek)
...........................................................................................................................
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna, telefon)

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanych moich danych osobowych, w tym danych przetwarzanych

w systemie informatycznym administratora danych i poza nim, poprzez wykonanie obowiązków przez
pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wynikających z 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) oraz zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

□

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku mojego dziecka wraz z fotografią

konkursową na stronie internetowej https://wodzislaw-slaski.pl w celu ogłoszenia wyników konkursu.

□

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy

konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu (https://wodzislawslaski.pl), profilach w portalach społecznościowym (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) oraz w
innych formach utrwaleń.

□

Ja, niżej podpisany oświadczam, że autorem zdjęcia zgłoszonego do konkursu jest moje

dziecko, które samodzielnie ją wykonało.
Administrator informuje, że niniejsze zgody mogą być wycofane w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,wycofanie
zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej
zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna
Zostałem poinformowany, że:
1) Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne
lecz niezbędne do realizacji następujących celów przetwarzania: konkurs fotograficzny
„Wodzisław Śląski w obiektywie”.
2) Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych w
przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3) Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych wyrażonej powyżej, jest prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska
4. 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.
4) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
pisemnie kierując korespondencję pod adres: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław
Śląski z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem:
iod@wodzislaw- slaski.pl.
5) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań ustawowych,
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
6) Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8) Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
9) Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia
postępowania, ale nie krócej niż określony w Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

…..………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika konkursu

…………………………………………
Miejscowość i data

