Piątek, 1 czerwca 2021 r.

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego „Piątek okryty na nowo”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Piątku z siedzibą przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
zwany dalej „Organizatorem”.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Urząd Miejski w Piątku.
3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs fotograficzny „Pi ątek
odkryty na nowo”, zwany dalej Konkursem.
4. Konkurs trwa od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 16 lipca 2021 r.
5. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego
uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora,
a także na stronie internetowej pod adresem: www.gminapiatek.pl.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Konkurs organizowany jest w ramach grantu, przyznanego Gminie Piątek na prowadzenie konsultacji
społecznych dokumentów planistycznych w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym II edycja” II etap procesu konsultacyjnego, realizowanego przez Fundację Inicjatyw
Menedżerskich, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 2. Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
a) promocja Miasta Piątek poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania
i podziwiania najurokliwszych zakątków naszego miasta;
b) zachęcenie do odzwierciedlenia jego piękna w sposób promujący walory architektoniczne Miasta
Piątek;
c) upowszechnienie i popularyzacja fotografii;
d) rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości
i poczucia więzi z naszym miastem;
e) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących architekturę Miasta Piątek
tj. m. in. budynki, zabytki, drogi, podwórza, detale architektoniczne,… itp.;
f) promocja miasta w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora;
g) rozwijanie wrażliwości artystycznej.
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§ 3. Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mieszkające w Gminie Piątek. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do dnia
poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą
swoich rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 4. Zasady Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maksymalnie 2 (dwóch) zdjęć fotograficznych,
wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Załączniki 1-2).
Zdjęcia fotograficzne bez wypełnionych wszystkich załączników nie będą rozpatrywane w Konkursie.
2. Parametry zdjęcia fotograficznego w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji), TIF lub
GIF oraz rekomendowana rozdzielczość minimum 300 dpi. dla formatu 70 cm x 50 cm. Fotografia
może być wykonana w wersji monochromatycznej jak i kolorowej.
3. Fotografie konkursowe powinny być przekazane Organizatorowi drogą mailową na adres:
przetargi@ugpiatek.pl lub na nośniku elektronicznym (CD, pendrive) do pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego
w Piątku.
4. Każde zdjęcie fotograficzne powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem autora zdjęć oraz
ponumerowane zgodnie z opisem na Formularzu zgłoszeniowym.
5. Fotografie przesłane drogą mailową lub nagrane na nośniku elektronicznym wraz z Formularzami
zgłoszeniowymi, o których mowa w ust. 1, należy przesłać (złożyć) do 16 lipca 2021 roku do godz.
13:30 na adres mailowy przetargi@ugpiatek.pl lub w pokoju numer 20 Urzędu Miejskiego w Piątku.
W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Piątek odkryty na nowo”.
6. Dostarczone zdjęcia fotograficzne muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić
własność Uczestnika.
7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone
do innych konkursów fotograficznych.
8. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia fotograficzne wykonane na terenie Miasta Piątek.
9. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia fotograficzne powinny dotyczyć architektury Miasta Piątek tj. m. in.
budynki, zabytki, drogi, podwórza, detale architektoniczne itp.
10. Przesłane (nagrane) fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co
oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez np. usuwanie lub
dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów.
11. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie fotograficzne obowiązany jest odpowiednio je opisać
na Formularzu zgłoszeniowym, poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane.
12. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii o niskiej jakości
technicznej, przesłanych w złym formacie i rozdzielczości.
13. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na Formularzach zgłoszeniowych oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do
jej publikacji lub innego rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie, niewyłączną licencję co do praw autorskich majątkowych do zgłoszonych
fotografii/ zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231)
w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania,
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udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych
i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
d) przekazana licencja do praw autorskich majątkowych nie narusza czyichkolwiek praw
autorskich,
e) zdjęcia nie zostały uprzednio zgłoszone do innych konkursów fotograficznych.
14. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia
praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba
wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania organizatora, jakie powstaną
z tego tytułu.
15. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na
bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych,
we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz
internet, jak również prawo na dokonywanie dowolnych opracowa ń i modyfikacji prac, wraz
z prawem do wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do
wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach promujących gminę (takich jak np. ulotka, folder, album,
kalendarz, strona internetowa Organizatora, profil Organizatora na Facebooku itp.).
16. Przesłane zdjęcia nie będą zwracane. Uczestnik Konkursu zgłaszający prace poprzez fakt
przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania organizatorowi zdjęć
przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszelkich polach
eksploatacji, w tym do wydawania i rozpowszechniania, utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką,
wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, wyświetlanie; w tym: techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego bez konieczności zapłaty dodatkowego
wynagrodzenia.
17. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.
18. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
Regulaminu.
19. Każdy z uczestników w momencie przesłania zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie
poświadcza fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu Konkursu.
§ 5. Komisja Konkursowa
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Burmistrz Piątku.
3. W skład Komisji oceniającej nadesłane prace wejdą przedstawiciele Organizatora oraz
przedstawiciele Rady Miejskiej w Piątku.
4. Do zadań Komisji należy: kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz przyznanie nagród.
5. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu zostanie zorganizowane posiedzenie Komisji w terminie do
21 lipca 2021 roku z zastrzeżeniem pkt. 7. Komisja dokona oceny wszystkich zdjęć nadesłanych i
przyjętych do Konkursu pod kątem jakości, oryginalności, wyjątkowości i aktualności.
6. Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
7. Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
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§ 6. Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu –autor najlepszego zdjęcia fotograficznego otrzyma tytuł Laureata Konkursu
fotograficznego „Piątek odkryty na nowo”. Dla uczestników przewidziano nagrody o łącznej wartości
3.400,00 zł brutto: nagroda za zajęcie I miejsca 1.000,00 zł brutto, II - 800,00 zł brutto, III – 600,00 zł
brutto oraz pięć wyróżnień w postaci nagród rzeczowych o wartości 200,00 zł każda. Najlepsze
fotografia wraz z podpisem autora zostanie zamieszczone w „Gazecie samorządowej z środka Polski”,
w kalendarzu gminnym na rok 2022r. oraz w albumie „Miasto Piątek reminiscencje”.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w przypadku, gdyby było to konieczne
z uwagi na liczbę punktów przyznanych pracom.
3. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników. Autorzy zdjęć
fotograficznych wyróżnionych otrzymają również nagrody, a wyróżnione fotografie oraz te które zajęły
miejsca II i III zostaną opublikowane wraz z podpisem autora w „Gazecie samorządowej z środka
Polski”.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
5. Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione mailowo o wynikach Konkursu.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.gminapiatek.pl
7. Ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 21 sierpnia 2021 roku.
§ 7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego
dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątek reprezentowana przez Burmistrza
Piątku, z siedzibą przy ulicy Rynek 16, 99-120 Piątek, ugpiatek@ugpiatek.pl, tel. (24) 722-19-19.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl ,
tel. (24) 307-07-04.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie fotograficznym pn. „Piątek odkryty na nowo” (imię, nazwisko, nr telefonu,
adres email, data urodzenia, adres zamieszkania) – podstawą przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania konkursu,
b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (praca konkursowa) –
podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
c) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Dane osobowe laureata
konkursu lub autorów zdjęć wyróżnionych mogą zostać opublikowane i zamieszczone na stronie
internetowej www.gminapiatek.pl, w kalendarzu gminnym na rok 2022 r. oraz w albumie „Miasto
Piątek reminiscencje”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu
oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
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6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
spowoduje niemożność uczestnictwa w konkursie.
9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana na stronie internetowej
www.gminapiatek.pl.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja konkursowa.
3. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piątku
e-mail: przetargi@ugpiatek.pl, w pokoju nr 20.
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PARAMETRY FOTOGRAFII

– układ horyzontalny (poziomy)
– wymiary zdjęcia: 70 x 50 cm
– 300 dpi
– zdjęcie monochromatyczne lub kolorowe
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Telefon
E-mail

WYKAZ ZGŁOSZONYCH ZDJĘĆ:

ZDJĘCIE NR

Miejsce wykonania
zdjęcia

Informacja co
przedstawia

Data wykonania
zdjęcia

1
2
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Piątek odkryty na nowo”.
Oświadczam, iż żadna osoba trzecia nie miała praw autorskich do przesłanych zdjęć jako,
iż stanowią one przejaw wyłącznie mojej własnej pracy twórczej.

…………………………………………………………………..
imi ę i nazwisko (czytelnie)
…………………………………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 1
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka w postaci imię, nazwisko,
nr telefonu, adres email, data urodzenia, miejscowość zamieszkania w celach uczestnictwa w
Konkursie Fotograficznym organizowanym przez Urząd Miejski w Piątku reprezentowany przez
Burmistrza Piątku, z siedzibą przy ulicy Rynek 16, 99-120 Piątek jako administratora zgodnie z
Rozporządzenie 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).Niniejszym
oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo
do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………………………..
imi ę i nazwisko (czytelnie)
…………………………………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………………………..
(podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz.
1191.), wyrażam zgodę na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka przez Urząd Miejski w Piątku reprezentowany przez Burmistrza Piątku, z siedzibą przy ulicy
Rynek 16, 99-120 Piątek jako administratora, zarejestrowanego podczas Konkursu Fotograficznego.
a. zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie,
b. zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w sieci Internet
(w tym na stronach organizatora, systemie eSesja …itp.),
c. wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszającej w inny
sposób jego dóbr osobistych.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje
mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………………………..
imi ę i nazwisko (czytelnie)
…………………………………………………………………..
miejscowość i data

…………………………………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 2
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INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Piątek reprezentowana przez Burmistrza
Piątku, z siedzibą przy ulicy Rynek 16, 99-120 Piątek, ugpiatek@ugpiatek.pl, tel. (24) 722-19-19.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@ugpiatek.pl,
tel. (24) 307-07-04.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) uczestnictwa w Konkursie fotograficznym pn. „Piątek odkryty na nowo” (imię, nazwisko, nr telefonu,
adres email, data urodzenia, adres zamieszkania) –podstawą przetwarzania jest niezbędność
przetwarzania danych do zawarcia i wykonania konkursu;
b) prowadzenia działalności promocyjno-marketingowej przez Administratora (praca konkursowa)
– podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda;
c) wypełnienia obowiązków dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji – podstawą
przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Dane osobowe laureata
konkursu lub autorów zdjęć wyróżnionych mogą zostać opublikowane i zamieszczone na stronie
internetowej www.gminapiatek.pl, w kalendarzu gminnym na rok 2022 r. oraz w albumie „Miasto Pi ątek
reminiscencje”.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji konkursu
oraz do momentu przedawnienia roszczeń.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
spowoduje niemożność uczestnictwa w konkursie.
9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

Załącznik nr 3
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