
Zarządzenie nr 103/2020 

 

PREZYDENTA MIASTA KONINA  

 

z dnia  26 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na wykonanie zdjęć do 

albumu promującego Miasto Konin  

 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządza się co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Zmienia się regulamin otwartego konkursu fotograficznego na wykonanie zdjęć do 

albumu promującego Miasto Konin, wprowadzonego zarządzeniem nr 166 z dnia 12 

grudnia 2019 roku.   

§ 2 

 

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i zostanie zamieszczony na 

stronie internetowej Miasta Konina.  

 

§ 3 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Kultury Urzędu 

Miejskiego w Koninie.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Prezydent Miasta Konina 

 

       Piotr Korytkowski 

 

 



Konkurs na wykonanie zdjęć do albumu promującego  

Miasto Konin  
 

Zróbmy razem album o Koninie! 

 

Łączna pula nagród 7 tysięcy złotych! 
 

Kategorie: Energia Ludzi, Zielona Energia, Zieleń w Mieście  
 

Pokaż Konin jako piękne, nowoczesne i dynamiczne miasto. 

 

Termin zgłoszeń: 15 listopada 2020 roku  

 

 

 

ZMIENIONY 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.  

Zasady konkursu  

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Konina i Powiatu Konińskiego. 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. Osoby niepełnoletnie mogą zgłosić udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów 

prawnych. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

3.  Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:  

a)  PROFESJONALISTA (osoba zawodowo zajmująca się fotografią  

lub artysta - fotograf) 

b)  AMATOR (osoba, która fotografię traktuje jako hobby, nie zajmuje się nią 

zawodowo) 

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Koninie.  

5.   Celem konkursu jest stworzenie albumu fotograficznego promującego Miasto Konin, na 

który złożą się wybrane przez Komisję Konkursową zdjęcia nadesłane przez 

Uczestników.  

 

 



 

§ 3.  

Prace konkursowe  

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne. 

2. Nie dopuszcza się zgłoszeń zbiorowych. 

3. Uczestnicy konkursu powinni wykonać zdjęcia ukazujące miasto w ciekawy i oryginalny 

sposób, przedstawić jego wyjątkowy charakter, zgodnie ze strategią Miasta Konina: 

https://bit.ly/3d55vrG 

4. Konkurs ogłoszony zostaje w następujących kategoriach:  

a) ENERGIA LUDZI: rozwijanie talentów, ciekawe miejsca spotkań w Koninie, 

edukacja przyszłości w Koninie, kreatywne przestrzenie w Koninie,  rozwój 

przedsiębiorczości  

w Koninie, konińskie wydarzenia kulturalne i społeczne w Koninie, 

międzypokoleniowa integracja w Koninie, działalność społeczna.  

b) ZIELONA ENERGIA: tereny inwestycyjne w Koninie, szlaki kolejowe w Koninie, 

innowacje technologiczne w Koninie, nowoczesne budownictwo w Koninie, 

odnawialne źródła energii w przestrzeni miejskiej, ścieżki rowerowe w Koninie, 

niskoemisyjny transport miejski.   

c) ZIELEŃ W MIEŚCIE: konińskie tereny zielone, szlaki miejskie, miejsca spotkań  

w przestrzeni miejskiej, bioróżnorodność w Koninie, przyjazna przestrzeń miejska, 

sport  

w przestrzeni miejskiej, unikalne tereny zielone. 

3. Uczestnik konkursu powinien przesłać drogą elektroniczną od 3-5 fotografii w każdej 

kategorii. 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, kategoria, 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. Zdjęcia nie mogą być opatrzone żadnym znakiem wodnym ani napisem. 

8. 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. 

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

10.  Nie dopuszcza się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu zdjęć pochodzących  

z różnych plików.  

https://bit.ly/3d55vrG


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

nowoczesne, energetyczne i dynamiczne, pełne pozytywnych emocji, energii ludzi, 

unikatowych miejsc i zieleni.  

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

niespełniających kryteriów oraz wyżej wymienionych wymogów. 

13.  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:  

15 listopada 2020 roku na adres e-mail:  kulturawkoninie@gmail.com wraz z 

prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową.  

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 1 grudnia 2020 roku.  

4. Jeżeli do czasu zmiany regulaminu do konkursu wpłynęły zgłoszenia, Organizator 

zobowiązany jest poinformować uczestników w ciągu 3 dni od ogłoszenia nowego 

regulaminu o tym fakcie.  

5. Uczestnicy konkursu, którzy nadesłali swoje prace przed zmianą regulaminu zobowiązani 

są poinformować Organizatora w ciągu 14 dni o udziale w konkursie zgodnie z nowym 

regulaminem.     

 

§ 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 

1. Autorzy najlepszych zdjęć w każdej kategorii (Profesjonalista, Amator) otrzymają nagrody 

finansowe:  

I miejsce 2000 złotych 

II miejsce 1000 złotych 

III miejsce 500 złotych 

O podziale nagród zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora.  

2. Autorzy zdjęć, które zostaną nagrodzone oraz wybrane do albumu otrzymają egzemplarze 

autorskie (3 sztuki).  

 

§ 8. 

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


 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. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w albumie zdjęć, którego 

właścicielem jest Miasto Konin, zaznaczając jednocześnie, że nie biorą one udziału w 

konkursie.  

 

 
 



Konkurs na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

 

CZĘŚĆ I  

DANE UCZESTNIKA LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO  

 

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (w przypadku osób 

niepełnoletnich)  

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

3. ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA 

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

4. DATA URODZENIA UCZESTNIKA   

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

5. NR TELEFONU UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  

(w przypadku osób niepełnoletnich – właściwe podkreślić)  

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

6. ADRES EMAIL UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

(w przypadku osób niepełnoletnich – właściwe podkreślić) 

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

 

1. LICZBA FOTOGRAFII I OPIS  

 

………………………………………………………………………………………………

… 

 

2. KATEGORIA*  

 

a)  Profesjonalista 

b) Amator  

 

 

*Właściwe podkreślić  

 

 

 

 



CZĘŚĆ II  

OŚWIADCZENIA  

 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu na wykonanie zdjęć do 

albumu promującego Miasto Konin i akceptuję jego warunki.  

 

2. Oświadczam, że jestem wyłącznym autorem/przedstawicielem ustawowym autora 

zgłoszonego zdjęcia i posiadam do niego pełne prawa autorskie.  

 

3. Oświadczam, że posiadam zgodę osób, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych 

przeze mnie do konkursu zdjęcia na rozpowszechnianie ich wizerunku.  

 

4. Oświadczam, że zgłoszona przeze mnie praca nie narusza obowiązujących przepisów 

prawa oraz praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz dóbr osobistych osób 

trzecich.  

 

5. Oświadczam, że przenoszę 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.  

 

6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć przez okres pięciu lat, w tym 

na dodruk albumu oraz wykorzystanie w celach promocyjnych miasta na następujących 

polach eksploatacji: Internet, wydawnictwa, gadżety, druki papierowe, multimedia.  

 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeprowadzenia konkursu.  

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w 

Koninie (Plac Wolności 1, 62-500 Konin); 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na 

podstawie ustawy (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 

r. oraz na podstawie Uchwały Nr 732 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium artystycznego Prezydenta 

Miasta Konina; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne. 

 

………………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy/Rodzic/Opiekun prawny 

 



 

Konkurs na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin  

 

Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  

………………………………………………………………………………………………………

….. 

(imię i nazwisko) 

w Konkursie na wykonanie zdjęć do albumu promującego Miasto Konin, który organizowany 

jest przez Miasto Konin.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

……………………………       …………………….……………………… 

data, miejscowość     podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

 

 


