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Regulamin 

konkursu fotograficznego 

„Ja w Mieście” 
 

Celem konkursu jest pokazanie zaangażowania społecznego mieszkańców Sosnowca. 

Wszystkie prace nadesłane do konkursu ozdobią ściany siedziby Centrum Aktywności 

Społecznej (CAS), którego otwarcie planowane jest z końcem tego roku. Celem CAS ma być 

m.in. kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi społecznemu, głównie 

młodzieży takich jak kreatywność, gotowość do uczestnictwa społecznego, podejmowania 

inicjatyw, pracy zespołowej, zaspokajanie potrzeb rozwojowych oraz krzewienie wśród 

mieszkańców Sosnowca postaw obywatelskich.  

CAS ma być miejscem spotkań dla grup nieformalnych aktywnie działających w środowisku 

lokalnym. Dlatego najlepszym wypełnieniem tego miejsca będzie twórczość adresatów jego 

działalności. 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu fotograficznego „Ja w Mieście” jest Centrum Aktywności 

Społecznej,  funkcjonujące w ramach struktur Sosnowieckiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (Sosnowiec, Plac Kościuszki 5). 

II. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 

2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą opiekunów 

ustawowych. 

III. Tematyka konkursu 

Tematyką konkursu jest działalność Mieszkańców Sosnowca na terenie Miasta. Prace 

mogą dotyczyć wszelkiej aktywności, wzajemnych spotkań, treningów, gier i zabaw, 

pielęgnowania swoich zainteresowań czy angażowania się w życie społeczne Gminy. 

Interpretacja jest dowolna. 

IV. Czas i miejsce trwania konkursu  

1. Konkurs organizowany jest na terenie Gminy Sosnowiec.  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2013 r. i trwa do 6 grudnia 2013 r. 

włącznie. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie 

zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe 

zasady decyduje ocena Organizatora.  

5. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni 

roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu na adres e-mail podany w karcie 

zgłoszeniowej, bądź telefonicznie.  
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IV. Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia lub 

maksymalnie 3 zdjęć, spełniających wymagania techniczne określone w punkcie V 

oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej, która stanowi załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Uczestnik Konkursu jest obowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie 

danych podanych w karcie zgłoszeniowej.  

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, uzyskane w związku z organizacją  

i przeprowadzeniem Konkursu, będą przetwarzane w celach związanych z organizacją 

i przeprowadzeniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w przepisach  

o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnionych 

przez ww. osoby jest Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu 

podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym  

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Osobom udostępniającym dane 

przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub 

żądania ich usunięcia. 

4. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

5. Prace mogą być zgłaszane indywidualnie bądź za pośrednictwem szkół na adres:  

 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych  

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu 

Plac Kościuszki 5 

41-200 Sosnowiec 

 

6. Zdjęcia bez prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia mogą zostać 

zdyskwalifikowane 

7. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których 

autorem jest osoba zgłaszająca fotografie. 

8. Autor, dokonując zgłoszenia, poprzez sam fakt przesłania zdjęcia, zaświadcza, iż jest 

autorem zdjęcia, posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada 

zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku.  

9. Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie. 

10. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej 

licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń 

czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo 

egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 

najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na 

wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, 

przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz 

publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach 

promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji),  

w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, oraz 

wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 
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V. Wymagania techniczne.  

1. Zdjęcia należy przesłać w formie odbitek w rozmiarze 20 cm x 30 cm.  

Dodatkowo kopie prac powinny być wysłane na adres poczty elektronicznej: 

redakcja.scop@um.sosnowiec.pl 

2. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF. 

3. Pliki powinny mieć wysoką rozdzielczość. Dłuższy bok powinien mieć co najmniej 

2000 pikseli, jednak rozmiar pliku nie powinien przekroczyć 8 MB. 

4. Zdjęcia słabej jakości, nie spełniające podstawowych parametrów technicznych – nie 

wezmą udziału w konkursie.   

5. Nazwy plików powinny składać się z imienia i nazwiska autora oraz tytułu i numeru 

fotografii. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu. 

V. Wybór laureatów konkursu 

1. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury wybrane przez organizatora.  

2. Laureatami konkursu zostaną autorzy 5 najlepszych zdjęć.  

3. Laureaci otrzymają upominki od Gminy Sosnowiec. Ich prace zajmą szczególne 

miejsce w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej. Organizatorzy żywią nadzieję, 

iż sama możliwość współtworzenia miejsca przeznaczonego specjalnie dla aktywnych 

mieszkańców Miasta jest dla uczestników konkursu nieprzeciętnym wyróżnieniem.  

4. Decyzja jury jest niepodważalna i nie podlega odwołaniu.  
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Załącznik do Regulaminu konkursu fotograficznego „Ja w Mieście” 

 

 

Zgłoszenie do udziału w konkursie fotograficznym „Ja w Mieście” 

 

Uczestnik konkursu (imię i nazwisko, czym się zajmuje np. uczeń, student itp.): 

 

Tytuły zdjęć: 

 

Adres zamieszkania: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail: 

Imię i nazwisko opiekuna ( w przypadku niepełnoletnich uczestników):  

 

 

Oświadczam, iż: 

 Zapoznałem się z Regulaminem konkursu fotograficznego „Ja w Mieście”  

i akceptuję jego treść 

 Jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu i posiadam nieograniczone prawa 

autorskie 

 Posiadam zgodę na publikację prac od osób trzecich znajdujących się na zgłoszonych 

do Konkursu zdjęciach 

 W przypadku gdy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia wyrażam jako 

przedstawiciel ustawowy zgodę na jej udział w Konkursie i akceptuję wszystkie jego 

warunki 

 

Data i podpis: …………………………………………………………………………………... 


