REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU”
Postanowienia ogólne
1. Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, zwany
dalej Organizatorem, wprowadza postanowienia regulaminowe dla Konkurs fotograficzny
„WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU”.
2. Konkurs fotograficzny „WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU” dotyczy wykonania
fotografii wyłącznie z terenu Golubia-Dobrzynia i adresowany jest do jego mieszkańców,
bez wyszczególniania kategorii wiekowych.
3. Konkurs trwa od 13 maja 2021 do 23 czerwca 2021 roku.
4. Za zajęcie I miejsca, II miejsca, III miejsca, IV miejsca, V miejsca przewidziane są nagrody
rzeczowe w postaci vouchera o wartości:
I miejsce 500 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł
IV miejsce 200 zł
V miejsce 100 zł
5. Nagrodzone fotografie zostaną umieszczone w materiałach promocyjnych, które zostaną
wydane przez Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia.
6. Przystępując do konkursu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawy/opiekun prawny zwani
dalej uczestnikiem akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że:

a. zgłoszone do konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego
oraz,
b. że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do
wysłania go na konkurs. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich,
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby
sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem. W przypadku nieprawdziwości
złożonych w tym miejscu oświadczeń Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia
wyrządzonej w ten sposób szkody w pełnej wysokości.
7. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z nim.
8. Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9. Uczestnik wysyłając pracę na konkurs organizowany przez Urząd Miasta wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 2) obejmujących imię i nazwisko,
adres e-mail lub nr telefonu, a także przenosi na Urząd Miasta prawa autorskie majątkowe
oraz zezwala na publikacje nadesłanego zdjęcia/zdjęć na stronie internetowej Urzędu
Miasta Golubia-Dobrzynia oraz Facebook (załącznik nr 3).
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłonienia dodatkowych wyróżnień.
Cel konkursu
Konkurs fotograficzny „WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU” jest skierowany do
mieszkańców Golubia-Dobrzynia. Grupą, którą szczególnie chcemy zachęcić do udziału jest
młodzież, dla której zdjęcie/obraz stał się jednym z podstawowych środków komunikacji.
Celem konkursu jest pobudzanie twórczej ekspresji, pomysłowości i kreatywnego myślenia,
pielęgnowanie kontaktu z kulturą, naturą, człowiekiem ale przede wszystkim ukazanie
Golubia-Dobrzynia w wiosennej odsłonie.
Kryteria oceny
Komisja powołana przez Burmistrza, oceniając zdjęcia, będzie brała pod uwagę:
• zgodność z tematyką konkursu,
• pomysłowość i twórcze podejście do tematu
• kreatywność w nadaniu tytułu zdjęcia (do 70 znaków)
• walory artystyczne

Fotografie
1. Fotografia musi zostać wykonana na terenie Miasta Golub-Dobrzyń.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
3. Dozwolona jest obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru,
tonowaniu, czyli zabiegi odpowiadające czynnościom wykonywanym w tradycyjnej ciemni
fotograficznej. Niedopuszczalne są wszelkie inne zmiany jak: zniekształcenia czy fotomontaż.
4. Fotografie muszą być dostarczone jako pliki cyfrowe (każdy plik nie większy niż 5 MB)
w formacie JPG z maksymalną jakością. Minimalny wymiar krótszego boku nie może być
mniejszy niż 1200 pikseli, rozdzielczość 300 dpi i wysłane jako załącznik na adres mailowy:
konkursurzadmiasta@golub-dobrzyn.pl
do dnia 23 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.
W wiadomości należy podać następujące informacje: imię i nazwisko, email lub numer
telefonu kontaktowego (w przypadku osób niepełnoletnich numer telefonu kontaktowego
rodzica/opiekuna prawnego), tytuł zdjęcia i miejsce jego wykonania, ponadto załączyć skan
lub zdjęcie podpisanych oświadczeń (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do
Regulaminu). Oryginały podpisanych oświadczeń Uczestnicy dostarczą Organizatorowi do
siedziby Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia w okresie trwania konkursu. Dopuszcza się
przesłanie skanów oświadczeń w terminie trwania konkursu z jednoczesnym zobowiązaniem
do dostarczenia oryginałów nie później niż 7 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs (w tym także ich tytuły), nie mogą naruszać prawa ani praw
osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych
norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia
innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o
tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione
prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
6. Fotografia niespełniająca wymogów, o których mowa w punkcie 3, 4 i 5, nie zostanie
dopuszczona do Konkursu. Decyzję o niedopuszczeniu fotografii do konkursu podejmuje
Komisja. Decyzja Komisji nie podlega zaskarżeniu i jest decyzją ostateczną.
7. Każde zgłoszenie uzyska odpowiedź zwrotną od Organizatora potwierdzającą otrzymanie
zgłoszenia.

Harmonogram konkursu
1. Przyjmowanie zgłoszeń: od dnia 17 maja od godziny 7:30 do dnia 23 czerwca 2021 r. do
godziny 15:30.
2. Komisja wyłoni zwycięzców nie później niż do dnia 16 lipca 2021 roku.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja przyjmuje
własny porządek prac.
4. Zawiadomienie laureatów o werdykcie komisji konkursowej nastąpi do 30 lipca 2021 roku
mailowo, a także na stronie https://www.golub-dobrzyn.pl/
5. Wręczenie nagród odbędzie się do 31 sierpnia 2021 r. Na prośbę osoby nagrodzonej lub ze
względu na sytuację epidemiczną, nagroda może być wysłana pocztą.
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz
w przypadku zdjęć portretowych, uzyskano zgodę na rozpowszechnienie wizerunku osób
portretowanych.
2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku Uczestnika
w celach promocyjnych konkursu.
3. Fotografie nagrodzone pozostaną w zbiorach Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, pozostałe
zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji
opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
5. Regulamin dostępny na: https://www.golub-dobrzyn.pl/
6. Organizator zastrzega możliwość zmiany regulaminu, jeśli będzie taka wyraźna potrzeba.
7. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
8.W konkursie nie mogą brać udziału osoby z Komisji ani członkowie ich rodzin.
9. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Kontakt
1. E-mail: um@golub-dobrzyn.pl
2. Numery telefonu: +48 734 417 930, 56 444 93 38

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu fotograficznego „WIOSNA W GOLUBIUDOBRZYNIU”
INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) informuję, że:
ADMINISTRATOR DANYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia,
Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 444 93 10/11/12.
KONTAKT
2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
a. listownie: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
b. za pomocą poczty elektronicznej: iod@golub-dobrzyn.pl
3. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
a. listownie: Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
b.za pomocą poczty elektronicznej: iod@golub-dobrzyn.pl.
4. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
b. telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
c. za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl
CEL PRZETWARZANIA

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu
fotograficznego „WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU”, wyłonienia i powiadomienia
zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach promocyjnych, nawiązywaniu
kontaktu z właścicielem danych.
DALSZE POWIERZENIE
6. Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu
podmiotowi:
a. Pracownicy Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia do przetwarzania danych na podstawie
ważnych, wydanych przez Administratora danych osobowych, imiennych upoważnień,
zobowiązani do zachowania poufności i tajemnicy.
PODSTAWA PRAWNA
7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1).
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
a. realizacji celów wymienionych w punkcie 5. niniejszej Informacji na temat przetwarzania
danych osobowych.
PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
9. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO (art. 15
RODO)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
d. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do
innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej uprzednio zgody
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
a. żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni
(art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia
2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być
ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3
Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r.
poz. 164)
b. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający
przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej
danych

osobowych,

nie

dokonując

ingerencji

w

materiały

archiwalne;

c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie
niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez
naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku
pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości,
nieścisłości lub niekompletności danych.
AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu
OKRES PRZECHOWYWANIA
13. Przez okres obowiązywania zgody.
Zapoznałam się / zapoznałem się dnia …………………………………………….. roku
…………………………………………………………………………………..
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu fotograficznego „WIOSNA W GOLUBIUDOBRZYNIU”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko Uczestnika
…………………………………………………………………………………………….……
…..…………………………………………………………………………………………..….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*……………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe Uczestnika (*rodzica/opiekuna prawnego)
tel.: ………………………………………………………………………………………..…....
e–mail.: ..………………………………………………………………………………….……
Tytuł zdjęcia:
1.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
W związku z dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie pn. „WIOSNA W GOLUBIUDOBRZYNIU, skierowanym do mieszkańców Golubia-Dobrzynia, a tym samym
udostępnieniem danych osobowych Organizatorowi ww. konkursu, oświadczam, że:
1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą,
2. Zapoznałem(–am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych
osobowych w celu zorganizowania, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia oraz promocji konkursu
pn. „WIOSNA W GOLUBIU-DOBRZYNIU“ dla mieszkańców Golubia-Dobrzynia, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania,
…………………………………………………. ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
Miejscowość, data Czytelny podpis
*Podać w przypadku Uczestnika niepełnoletniego

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu fotograficznego „WIOSNA W GOLUBIUDOBRZYNIU”
Oświadczenie prawa autorskie
Ja niżej podpisany/a
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
(czytelne imię i nazwisko wypełniającego oświadczenie)
będący autorem pracy konkursowej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…….

dalej określonej jako Utwór, zgłoszonej do konkursu fotograficznego „Wiosna w GolubiuDobrzyniu” zwanego dalej Konkursem organizowanego przez Urząd Miasta GolubiaDobrzynia

zwanego

dalej

Organizatorem

lub

Urzędem

Miasta

oświadczam,

iż

zapoznałam(em) się z Regulaminem Konkursu który akceptuję i zobowiązuję się stosować do
jego postanowień, ponadto oświadczam iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych
praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1231, z późn. zm.),a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że Praca
konkursowa nadesłana na Konkurs została stworzona samodzielnie przez Uczestnika
Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że w/w Praca konkursowa nie narusza praw autorskich
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych
chronionych prawem cywilnym. Ponadto oświadczam, iż Praca konkursowa nie stanowi
opracowania cudzego dzieła i przysługują mi do niej pełne prawa majątkowe wraz z prawem
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Jednocześnie oświadczam, że ww.
praca konkursowa nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W
przypadku takiego naruszenia, w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność
wyłączną.
W przypadku zajęcia miejsca od I do V, oświadczam, iż przenoszę nieodpłatnie na
Organizatora, autorskie prawa majątkowe do Utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do
opracowania Utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie Utworu, połączenie z go z innym

Utworem, a Organizator oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
Autorskie prawa majątkowe do utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na
Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadczenia i dają Organizatorowi prawo
do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w tym zezwolenie na
rozporządzenie i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora żadnych dodatkowych opłat.
Organizator nabywa Autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i przetwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji,
w dowolnej liczbie egzemplarzy,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką i na dowolnym nośniku informacji, w dowolnej liczbie
egzemplarzy,
c) wprowadzanie do obrotu oryginału i egzemplarzy, na których Pracę konkursową
utrwalono, ich najem, dzierżawa oraz użyczenie,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej,
e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, reemitowanie i odtwarzanie
dowolną techniką, w tym m.in. na Facebook Urzędu Miasta oraz Stronie www.
f) nadanie za pomocą wizji,
g) dokonywanie przeróbek,
h) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach;
i) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie,
j) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy,
k) wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w
sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach
społecznościowych typu Facebook, YouTube) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez
osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

Zezwalam ponadto Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w
zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na Organizatora uprawnienie do udzielania w tym
zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Upoważniam ponadto
Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do
Konkursu utworu oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego

utworu. Upoważniam również do wykonywania nadzoru autorskiego.
Mając na uwadze powyższe Urząd Miasta, może wykorzystywać nagrodzoną pracę
konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych, ma prawo udzielać
licencji do korzystania z Pracy konkursowej przez osoby trzecie na warunkach przez nie
określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej, a także
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Pracy konkursowej, na
osoby trzecie. Zobowiązuję się względem Urzędu Miasta, iż nie będę wnosił(a) przeciwko
niemu żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Pracy konkursowej.
Zezwalam na publikacje nadesłanego zdjęcia/zdjęć na stronie internetowej Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia oraz Facebook

Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
…..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia
(-) Mariusz Piątkowski

Sporządziła: inspektor Monika Tryniszewska-Skarżyńska
Zatwierdził: Sekretarz Przemysław Kuczkowski

