
Regulamin konkursu fotograficznego  

na zdjęcia do kalendarza miejskiego Sanoka na 2020 rok. 

 

§1 

Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza miejskiego Sanoka na 2020 rok jest 

Burmistrz Miasta Sanoka. 

2. Wszelkie zapytania związane z konkursem należy kierować na adres „Urząd Miasta Sanoka, Rynek 1, 

38 – 500 Sanok, pod numerem telefonu 13 46 52 828 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

konkurs@um.sanok.pl. 

3. W trakcie trwania konkursu Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, 

 na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Facebook oraz w siedzibie organizatora w Urzędzie 

Miasta Sanoka, Rynek 1, 38 – 500 Sanok, w pokoju nr 63. 

 

§2 

Cel konkursu 

 

Najlepsze zdjęcia wybrane przez komisję konkursową posłużą do opracowania kalendarza o którym 

mowa w §1. Nadesłane zdjęcia mogą być wykorzystane również w innych materiałach promocyjnych 

i informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka, portalach społecznościowych. 

 

§3 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, która nadeśle swoje prace w terminie określonym przez 

Organizatora. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, 

rodzice oraz rodzeństwo. 

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia, wykonane dowolną techniką. 

4. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie były 

wcześniej wyróżniane w żadnym konkursie i oddają aktualny obraz miasta (zdjęcia zrobione nie 

wcześniej niż 1 grudnia 2018 r.). 

5. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących 

 z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. 

6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG i posiadać nie mniej niż 300 dpi. Dłuższy bok zdjęcia 

powinien mieć nie mniej niż 3000 pixeli. 

7. Zdjęcia muszą być wykonane w orientacji poziomej. 

 

§4 

Nagroda 

 

Dwanaście najlepszych zdjęć wybranych przez komisję powołaną przez organizatora, zostanie 

opublikowane w kalendarzu o którym mowa w §1. Ich autorzy otrzymają również drobne upominki.  

 

§5 

Zgłoszenie prac 

 

1. Zgłoszenia prac należy dokonać do godziny 24:00 dnia 25 października 2019 roku,  

za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.sanok.pl , pod zakładką nazwaną 

„konkurs fotograficzny”. 

2. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez komisję. Decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta. 

3. Poprzez nadesłanie zdjęcia, Uczestnik oświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, 

http://www.sanok.pl/


osobistych i majątkowych do przesyłanych treści, nie naruszają one praw osób trzecich, 

 nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób  trzecich, a Uczestnik jest uprawniony 

 do udzielenia Organizatorowi w ich zakresie licencji, o której mowa w niniejszym Regulaminie. 

4. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać wizerunku osób trzecich. 

5. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatne 

przekazanie Organizatorowi konkursu licencji niewyłącznej wraz z prawem do udzielania sublicencji, 

bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia 

do Konkursu polach eksploatacji, w szczególności: 

a. prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów, 

b. wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet, 

c. prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, 

d. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e. zwielokrotnienie i rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym 

nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku 

komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

f. prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji 

utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

g. prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów 

w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, 

którymi się w tym celu posługuje. 

 

§6 

Ocena zgłoszonych prac do konkursu 

 

1. Oceny prac nadesłanych do konkursu dokonuje komisja, którą powołuje organizator. 

2. Przyjęte do konkursu prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami, o których mowa 

 w § 7 niniejszego Regulaminu. 

3. Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. 

4. Z przebiegu konkursu, komisja sporządza protokół. 

 

§7 

Kryteria oceny prac 

 

1. Wszystkie zdęcia nadesłane do konkursu podlegają ocenie komisji. 

2. Prace zgłoszone na konkurs oceniane będą według następujących kryteriów: 

a) praca wykonana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, 

b) wykonanie zdjęć związanych z Sanokiem, z uwzględnieniem różnych pór roku. 

     3. Werdykt komisji jest nieodwołalny. 

  

§8 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 30 października 2019 roku. 

2. Wyniki konkursu z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Sanoka oraz na portalu społecznościowym Urzędu Miasta Sanoka - 

Facebook. 

3. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania konkursu laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie lub e-mailowo po publikacji wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta. 

 

 

 

 

 



§9 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie możliwość wnoszenia zmian 

 do Regulaminu. 

2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane jego uczestnikom. 

3. Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia 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 (RODO), 

obowiązującym od 25 maja 2018 r. informuję, że: 

a) administratorem danych osobowych przekazanych zgodnie z regulaminem jest Burmistrz 

Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok, 

b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1  lit a) RODO w celu 

przeprowadzenia konkursu fotograficznego na zdjęcia do kalendarza miejskiego na 2020 

rok oraz w innych materiałach promocyjnych a także w celach marketingowych oraz 

realizacji praw z udzielonej licencji, 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoważna 

z brakiem możliwości udziału w konkursie,  

d) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

 na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

 jej cofnięciem, 

e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

 oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) Pani/Pana dane będą przechowywane przez Dane będą przechowywane przez czas 

realizacji Konkursu oraz uprawnień Organizatora uzyskanych na  podstawie przystąpienia 

do Konkursu przez Uczestnika, tj. przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych 

celów, z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych może zostać każdorazowo 

przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z każdym 

 z Uczestników, 

g) Pani/Pana zebrane dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

 i nie będą profilowane. 

 


