
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

z okazji 60-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie 

pn. 60 powodów, dla których kocham Szklarską Porębę 

 

1. FINANSOWANIE, ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1.1.Konkurs finansowany jest w ramach zadania publicznego. Organizatorami Konkursu Fotograficznego z 

okazji 60-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie pn. 60 powodów, dla których kocham 

Szklarską Porębę, zwanego dalej „Konkursem”, są:  

 

Stowarzyszenie „Lokalni Niebanalni”  

ul. Jedności Narodowej 12 

Szklarska Poręba 

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

 ul. Słowackiego 13 

 Szklarska Poręba 

 

Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - www.moksial.pl , należącej do 

Organizatora. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na 

postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu. 

1.2.Konkurs rozpoczyna się 25 kwietnia 2020 r. i trwa do 30 września 2020 r. Ogłoszenie wyników 

nastąpi 9 października 2020 r. (o ile nie wystąpi sytuacja opisana w punkcie 1.3 niniejszego 

regulaminu) 

1.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 

1.2, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej 

www.moksial.pl, oraz za pomocą portalu www.facebook.com/moksial/ 

1.4.Obszar wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest Szklarska Poręba na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

2. TEMAT KONKURSU 

Tematem konkursu jest Szklarska Poręba, zwłaszcza to, za co Uczestnicy ją cenią. Zdjęcie może 

przedstawiać krajobraz, ludzi (pozowane lub fotoreportaż), zwierzęta,  architekturę i in., cokolwiek w 

Szklarskiej Porębie jest dla danego Uczestnika inspirujące. 

 

 

 



3. UCZESTNICY - KATEGORIE WIEKOWE 

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno mieszkańcy Szklarskiej Poręby, jak i osoby emocjonalnie 

związane z tym miastem,  ale w nim niemieszkające. 

3.1 W Konkursie przewidziano 2  kategorie wiekowe: 

3.1.1 Osoby w wieku 12-18 lat 

3.1.2 Osoby  powyżej 18 roku życia 

3.2 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 12 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć 

udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które 

zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w 

niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.  

3.3. Formularz Zgody można pobrać ze strony www.moksial.pl - skan podpisanej zgody powinien zostać 

dołączony do zgłoszenia konkursowego 

3.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym 

członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.  

 

4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE  

4.1 Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną  

na maila: kultura2@szklarskaporeba.pl z tytułem maila: Konkurs „60 powodów, dla których kocham 

Szklarską Porębę. Każdy z uczestników może przesłać do organizatora jedno zdjęcie. Zdjęcie nie może 

przekroczyć 10 MB i musi być zapisane w formacie JPG.  

4.2 Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1. i 

wypełnioną Zgodę (w przypadku Uczestników z przedziału wiekowego 12-18) 

4.3 Fotografie mogą być wykonane dowolna techniką i powinny być wykonane samodzielnie, muszą być 

pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

4.4 Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z 

różnych plików. 

4.5 Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w 

szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.  

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 25 kwietnia do 30 września 2020 r.  

 

5. PRAWA AUTORSKIE 

5.1. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: przysługują mu 

wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na 

fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. 



5.2. Uczestnik udziela pozwolenia Organizatorowi na bezpłatne publiczne udostępnianie przez fotografii 

przez Organizatora oraz jego partnerów na stronach Organizatora na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w 

tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i 

zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej 

prezentujących zdjęcia nagrodzone w Konkursie, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom w celu promocji 

Konkursu, a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez Jury. 

 

6. OCENA ZDJĘĆ 

6.1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Jury 

dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność, 

kreatywność oraz jakość nadesłanych fotografii 

6.2.Jury wyłoni zwycięzców  w następujących kategoriach: 

   6.2.1. wiek 12-18 - trzech zwycięzców 

   6.2.2.wiek  18+ - trzech zwycięzców 

   6.2.3. sześć wyróżnień dla sześciu osób niezależnie od kategorii  

6.3.Ogłoszenie wyników nastąpi do 9 października 2020 r. (o ile nie wystąpi sytuacja opisana w punkcie 

1.4. niniejszego regulaminu). Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie 

www.moksial.pl oraz na portalu www.facebook/moksial 

 

7. NAGRODY  

Dwanaście prac konkursowych (6 zwycięzców i 6 wyróżnionych) zostanie umieszczonych w kalendarzu na 

2021 rok wydanym przez MOKSiAL w Szklarskiej Porębie. Każdy z nagrodzonych i wyróżnionych autorów 

otrzyma za to honorarium w wysokości 100,00 brutto. 

7.2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody (kwoty brutto):  

Kategoria wiekowa 12-18 l.  

I m-ce – 1000 zł 

II m-ce – 600 zł 

III m-ce – 300 zł 

Kategoria wiekowa powyżej 18 l. 

I m-ce – 1000 zł 

II m-ce – 600 zł 

III m-ce – 300 zł 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty 

elektronicznej do 16 października 2020 r. 

 

 



8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Regulamin niniejszego konkursu wchodzi w życie 25 kwietnia 2020 roku i dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.moksial.pl 

a. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to 

już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje 

uczestników na stronie internetowej www.moksial.pl  

b. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie 

lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane. 

 

DANE OSOBOWE 

Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania 

obowiązków związanych z Konkursem. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest 

administratorem danych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). 

Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w 

obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz 

niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i 

Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach 

przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@mok.szklarskaporeb.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w 

celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, a w 

szczególności w celu komunikacji z Laureatami. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/przedstawiciel 

ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu. 

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach 

Konkursu. 

7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich wykorzystaniu w celu 

przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca od ukończenia konkursu, z wyjątkiem imion i 

nazwisk Laureatów. 


