
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Pokaż swoje Gliwice uczestnikom Eurowizji Junior” 

 

Konkurs polega na wykonaniu autorskiej fotografii miejsca, które autor 
chciałby w Gliwicach pokazać artystom, biorącym udział w Konkursie Junior 
Eurowizji wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru danego miejsca. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki, zakres i zasady uczestnictwa w Konkursie.  

2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (dalej 
„Organizator”).  

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski między 14 i 20 listopada 2019 r. 
(godz. 12.00).  

 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:  

a) jest mieszkańcem Miasta Gliwice, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia). Pełnoletni uczestnicy 
konkursu muszą przesłać wraz ze zgłoszeniem wypełniony i podpisany formularz „Zgody 
Uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku”, który 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,  

c) osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego 
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Niepełnoletni uczestnicy konkursu 
muszą przesłać wraz ze zgłoszeniem wypełniony i podpisany formularz „Zgody opiekuna 
prawnego Uczestnika na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku”, 
który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,  

d) nie jest pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

e) nie jest członkiem rodziny pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Przez członków 
rodziny należy rozumieć małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osoby 
powiązane w stosunku przysposobienia i ich małżonków.   

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1.  Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.  

2.  Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:  
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- wykonać autorską fotografię miejsca / obiektu architektonicznego / zjawiska, które 
autor chciałby w Gliwicach pokazać artystom, biorącym udział w Konkursie Junior 
Eurowizji wraz z krótkim uzasadnieniem wyboru danego miejsca (3 – 5 zdań), 

 

- przesłać wykonaną fotografię wraz z uzasadnieniem na następujący adres email: 
kp@um.gliwice.pl (dopuszcza się przesłanie materiałów za pomocą Wetransfera, format 
zdjęć dowolny), 

- podać w przesłanej wiadomości email następujące informacje:  

a) dane uczestnika lub dane uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego (imię, nazwisko, adres),  

b) numer telefonu,  

c) adres email.   

3. Uczestnik konkursu przekazując fotografię oświadcza, że przysługują mu wyłączne  
i nieograniczone prawa autorskie i nie naruszają one w żaden sposób dóbr osób trzecich. 
Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie zdjęcia i uzasadnienia oraz 
opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych  
z Konkursem na stronie internetowej Organizatora, a także na profilu Facebook (w tym 
w szczególności rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  
w szczególności w sieciach komputerowych oraz Internecie).  

4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu materiałów i treści 
sprzecznych z prawem, uznawanych powszechnie za społecznie niewłaściwe, 
obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, sprzecznych  
z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne.  

5. Materiały niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści 
niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału  
w Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji materiałów filmowych.  

6. Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do nieodpłatnego korzystania  
z wizerunku oraz utworów, które Uczestnik zgłosił do Konkursu, w całości lub we 
fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych  
i praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich znanych  
w chwili udzielania zezwolenia polach eksploatacji, w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii lub jej poszczególnych elementów – 
wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy fotografii, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, 
wprowadzania do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania na jakichkolwiek 
nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do 
ilości i nakładu,  

b) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utrwalono fotografię – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

c) w zakresie rozpowszechniania fotografii lub jej poszczególnych elementów w sposób 
inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób 
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analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez 
stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie  
z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za 
pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie fotografii nadawanej przez inną 
organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie fotografii lub jej 
poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp  
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć internet lub inne sieci komputerowe), 
wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS.  

 

§ 4 

CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 20 listopada 2019 r., godz. 12.00. 

2. Materiały nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.  

 

§ 5 

NAGRODY I WYŁONIENIE LAUREATÓW 

1. Zwycięzców Konkursu wybierze jury, w skład którego wejdzie trzech przedstawicieli 
Organizatora. Podczas prac jury oceniane będą: 

a) poprawność merytoryczna (zgodność z tematem),  

b) estetyka (kompozycja, ostrość, punkty odniesienia),   

c) ujęcie tematu (ciekawe, indywidualne, nietypowe uchwycenie tematu).  

2. Nagrodami w Konkursie są: 

 a) za zajęcie 1 miejsca: 3 dwuosobowe bilety wstępu na koncert Junior Eurowizja, który 
odbędzie się 24 listopada 2019 r. w hali Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50 oraz 
kalendarze miejskie na rok 2020, 

b) za zajęcie 2 miejsca: 2 dwuosobowe bilety wstępu na koncert Junior Eurowizja, który 
odbędzie się 24 listopada 2019 r. w hali Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50 oraz 
kubek miejski, 

c) za zajęcie 3 miejsca: 2 dwuosobowe bilety wstępu na koncert Junior Eurowizja, który 
odbędzie się 24 listopada 2019 r. w hali Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50, 

d)  za zdobycie wyróżnienia: 1 dwuosobowy bilet wstępu na koncert Junior Eurowizja, 
który odbędzie się 24 listopada 2019 r. w hali Arena Gliwice przy ul. Akademickiej 50.   

3. Wybór jury konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się od 
niego. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców.  

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 21 listopada 2019 r. na stronie internetowej 
Organizatora oraz na profilu Facebook Miasta Gliwice.  

5 Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, 
ani żądania wypłacenia jej ekwiwalentu pieniężnego.  

6. Laureaci Konkursu nie mają prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby 
trzecie.  
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§ 6 

ODBIÓR NAGRÓD 

1. Nagrody będą wydawane w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice) w dniach 21 i 22 listopada 2019 r. w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego.  

2. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone wyżej lub gdy uprawniona 
osoba nie odbierze nagrody w określonym miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
Konkursu, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.  

 

§ 7 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych uczestników (art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych). 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach 
ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail 
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu 
w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 
239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu 
fotograficznego „Pokaż swoje Gliwice wykonawcom Eurowizji Junior”. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. 

4. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: 

a) zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

c) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na 
przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

5. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną  
z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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danych osobowych uczestników (art. 6.1.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych).

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach

ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu

Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail

iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty

elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu

w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub

239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu

fotograficznego „Pokaż swoje Gliwice wykonawcom Eurowizji Junior”.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

4. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:

a) zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania

(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

c) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie ma wpływu na

przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

5. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem

pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną

z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



 6. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 7. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić uczestnictwo  
w konkursie. 

8. Dodatkowe informacje: 

a) dane osobowe mogą być przekazywane portalom społecznościowym, 

b) dane osobowe  przechowujemy przez okres 2 miesięcy. 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu 
określone w niniejszym Regulaminie.  

2. Regulamin dostępny jest na Portalu Miejskim na stronie www.gliwice.eu. 

3. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Konkursu, Organizator zastrzega sobie 
prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.  

4. W przypadku wystąpienia istotnych w mniemaniu Organizatora powodów zastrzega on 
sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia 
żadnej odpowiedzialności.  

6. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na

przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić uczestnictwo

w konkursie.

8. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane portalom społecznościowym,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 2 miesięcy.
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sobie prawo do skrócenia, wydłużenia, zmiany lub anulowania Konkursu bez ponoszenia

żadnej odpowiedzialności.


