
Konkurs na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin  
 

REGULAMIN  
 
 

§ 1.  

Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Konin, zwane dalej Organizatorem.   

2. Informacje o konkursie: (63) 240 13 65 , osoba do kontaktu: Marta Baran, Wydział Kultury Urzędu 

Miejskiego w Koninie. 

§ 2.  

Uczestnicy 

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18 oraz osoby dorosłe, zwani dalej 

Uczestnikami, które przyślą prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub prawnych 

opiekunów, złożony na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu. 

3.  W konkursie mogą wziąć udział zarówno osoby, które zajmują się fotografią amatorsko jak i 

profesjonalnie.  

§ 3.  

Cele 

1. Stworzenie albumu fotograficznego promującego Miasto Konin, na który złożą się zdjęcia 

nadesłane do konkursu, wybrane przez powołaną do tego celu Komisję Konkursową, zwaną dalej 

Komisją. 

2. Promocja miasta Konina, jego mieszkańców, podejmowanych tutaj działań.  

3. Budowanie tożsamości i sympatii mieszkańców do rodzimego miasta.  

4. Wykonanie zdjęć ukazujących miasto Konin w ciekawy i oryginalny sposób, odkrywających jego 

niezwykłe zakątki oraz przedstawienie jego wyjątkowego charakteru.  

§ 4.  

Zasady udziału w konkursie 

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

2. Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych.  

3. Uczestnik konkursu powinien przesłać fotografie w formie elektronicznej. W tytule maila 

należy wpisać: Album o Koninie.  

4. Każdy Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie dostarczenia maila.   



5.  Zdjęcia powinny być oznaczone nazwiskiem Uczestnika oraz numerem zdjęcia. W treści 

wiadomości należy opisać zdjęcia według szablonu: nr zdjęcia, tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano 

fotografię, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe tj. adres, telefon, e-mail.  

6.  Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o minimalnej kompresji. Krótszy bok zdjęcia nie 

może mieć mniej niż 3500 pixeli.  

7. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 kolorowych zdjęć.  

8. Zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem. 

9. Jeżeli na fotografii znajduje się wizerunek osoby, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie osoby znajdującej się na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację  

wizerunku. 

10.  Nie dopuszcza się nakładania na zdjęcie filtrów powodujących zniekształcenie obrazu.  

11.  Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu zdjęć pochodzących z 

różnych plików.  

12.  Nadesłane zdjęcia powinny przedstawiać Konin jako miasto piękne i wyjątkowe, nowoczesne, 

energetyczne i dynamiczne, pełne pozytywnych emocji, energii ludzi, unikatowych miejsc i zieleni.  

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających 

kryteriów oraz wyżej wymienionych wymogów. 

14.  Udział w konkursie jest bezpłatny.  

§ 5.  

Terminy 

1. Za datę rozpoczęcia konkursu uważa się dzień, w którym regulamin został opublikowany na 

stronie internetowej Organizatora www.konin.pl  

2. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy przesłać do dnia 30 czerwca 2020 

roku na adres e-mail:  kulturawkoninie@gmail.com wraz z prawidłowo wypełnioną kartą 

zgłoszeniową.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2020 roku.  

§ 6. 

 Ogłoszenie wyników 

1. Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora.  

2. Decyzje Komisji są ostateczne. 

3. Autorzy zdjęć, które zostaną wybrane do albumu zostaną poinformowani o tym fakcie drogą 

elektroniczną.  

§ 7.  

Nagrody 

Autorzy zdjęć, które zostaną wybrane do albumu otrzymają egzemplarze autorskie (3 sztuki).  

http://www.konin.pl/
mailto:kulturawkoninie@gmail.com


§ 8. 

 Oświadczenia 

1. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs Uczestnik oświadcza, że: 

a) jest wyłącznym autorem zgłoszonego zdjęcia i posiada do niego pełne prawa autorskie; 

b) w przypadku zdjęć z wizerunkiem osób – iż posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich 

wizerunku; 

c) zgłoszona przez niego praca nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób trzecich. 

d) przenosi majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dzieła na wszelkich polach eksploatacji 

na Organizatora, pola eksploatacji stanowią w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania 

utworu, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których utwór utrwalono.  

e) wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie przez Organizatora zdjęć, w tym na dodruk albumu 

oraz wykorzystanie w celach promocyjnych miasta na następujących polach eksploatacji: internet, 

wydawnictwa, gadżety, druki papierowe, multimedia. 

2. W przypadku niedochowania przez Uczestnika konkursu powyższych obowiązków i naruszenia 

przez niego jakichkolwiek praw do przesłanych zdjęć, Uczestnik ponosi za to pełną i wyłączną 

 odpowiedzialność. W szczególności Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie 

roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów. 

3. Wraz z przesłaniem zdjęcia na konkurs, Uczestnik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu oraz w powiązanych z nim celach 

promocyjnych Organizatora, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. W szczególności Uczestnik wyraża zgodę na 

publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi konkursu przysługuje pełne prawo 

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Uczestnik jest zobowiązany do 

złożenia oświadczeń w tym zakresie, będących częścią załącznika nr 2 do regulaminu. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z pełną akceptacją regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania obróbki zdjęć wybranych do albumu.  


