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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  

„JASNE, ŻE BEZ SAMOCHODU W OBIEKTYWIE” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu „Jasne, że bez samochodu w obiektywie" jest Gmina Miasto Częstochowa 

z siedzibą przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa, zwany dalej „Organizatorem”.  

 

2. „Jasne, że bez samochodu w obiektywie”, zwany dalej „Konkursem”, to konkurs fotograficzny 

mający na celu wyłonienie najciekawszych autorskich fotografii przedstawiających alternatywne 

wobec samochodu, środki transportu. Konkurs organizowany jest w ramach cyklu wydarzeń 

zaplanowanych w związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonej Mobilności (ETZM), które 

odbędą się w dniach 16-22 września 2016 roku. Konkurs ma za zadanie promowanie wśród 

mieszkańców Częstochowy idei zrównoważonego transportu i rozwoju Miasta.  

 

3. Przez uczestnika Konkursu, zwanego dalej „Uczestnikiem”, rozumie się osoby fizyczne, pełnoletnie 

oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie. 

 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, zwany dalej 

„Regulamin” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

5. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych 

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników 

i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.  

 

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.ngo.czestochowa.pl oraz na 

profilu Facebook Organizatora 

https://www.facebook.com/CzestochowskieCentrumOrganizacjiPozarzadowych/ 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków 

ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu konkursu.  

 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. 

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

 

3. Konkurs będzie trwał od dnia 29.08.2016 r. do dnia 22.09.2016 r. i będzie składał się z dwóch 

etapów: 
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ETAP I:  

Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:  

1) przesłanie fotografii konkursowej drogą mailową na adres: ngo@czestochowa.um.gov.pl, 

w terminie 29.08.2016 r. – 05.09.2016 r. (do godz. 15.30). W temacie e-maila należy wpisać 

„Konkurs fotograficzny”. O dochowaniu terminu przesłania fotografii konkursowej decyduje moment 

jej doręczenia na wskazany adres e-mail Organizatora. 

2) załączenie do e-maila formularza zgłoszeniowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do fotografii  i nieodpłatnym przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz 

w przypadku osób niepełnoletnich zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie (załącznik nr 2 do 

Regulaminu). Załączniki dostępne są na stronie internetowej i profilu Facebook Organizatora. 

Nadesłanie fotografii konkursowej, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników jest 

traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod 

uwagę w żadnym z etapów Konkursu i przy przyznawaniu nagród w Konkursie. 

3) „polubienie” profilu Organizatora na Facebooku. 

 

Komisja konkursowa, składająca się z 3 pracowników Organizatora, do dnia 09.09.2016 r. wyłoni 

spośród nadesłanych zdjęć 20 najciekawszych i najbardziej oryginalnych fotografii, które przejdą 

do II etapu. Fotografie konkursowe będą oceniane na podstawie wartości artystycznych, według 

kryterium kreatywności, oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji konkursowej jest 

ostateczna. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. Wyniki I etapu Konkursu 

ogłoszone zostaną w dniu 09.09.2016 r. poprzez zamieszczenie wybranych fotografii konkursowych 

(wraz z imieniem i nazwiskiem autora) na stronie internetowej oraz profilu Facebook Organizatora. 

 

ETAP II:  

1) Wyłonione, decyzją Komisji konkursowej w I etapie fotografie konkursowe, zostaną 

zaprezentowane na profilu Facebook Organizatora, gdzie internauci będą mogli je oceniać poprzez 

kliknięcie „Lubię to”, w terminie 09.09.2016 r. – 21.09.2016 r. (do godz. 15.30). 

2) Wybór 3 fotografii z największą ilością głosów internautów. Głos liczony jest jako ważny, jeżeli 

internauta „polubi” fotografię konkursową i profil Facebook Organizatora. W przypadku jednakowej 

liczby głosów, głos rozstrzygający ma Komisja konkursowa. 

3) Wyniki II etapu Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22.09.2016 r. na stronie internetowej oraz 

profilu Facebook Organizatora.  

 

4. Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 1 fotografię konkursową.  

 

5. Fotografie konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu i spełniać 

następujące kryteria:  

a) prace w formacie JPG; 

b) wielkość pliku nie może przekroczyć 10MB; 

c) prace o rozdzielczościach mieszczących się w granicach minimum (krótszy bok) 1080pix do 

maksimum (krótszy bok) 1920pix.  
 

6. W celu zminimalizowania ryzyka zamieszczenia na profilu Facebook Organizatora fotografii, do 

której Uczestnik Konkursu nie posiada praw autorskich, Organizator zastrzega sobie prawo 

sprawdzenia nadesłanych fotografii konkursowych przy użyciu ogólnodostępnego narzędzia Google 

„Odwrotne wyszukiwanie grafiki”: https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=pl 

http://www.ngo.czestochowa.pl/
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7. Organizator Konkursu pozostawia do decyzji Uczestników wybór techniki fotograficznej. 

 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE 
 

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla autorów 3 najciekawszych i najbardziej oryginalnych 

fotografii konkursowych. Zwycięzcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy kolejno uzyskali 

największą liczbę „polubień” internautów na profilu Facebook Organizatora.  

 

2. Nagrodami w Konkursie są: 

1) za zajęcie pierwszego miejsca: bezprzewodowy licznik rowerowy z pomiarem wysokości firmy 

Sigma o wartości 279 zł, 

2) za zajęcie drugiego miejsca: pulsometr firmy Sigma o wartości 219 zł, 

3) za zajęcie trzeciego miejsca: pulsometr firmy Sigma o wartości 199 zł. 

 

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani żądania 

wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzcy nie przysługuje również prawo przeniesienia 

na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody. 

 

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook Organizatora do dnia 22.09.2016 r.  

 

5. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, 

wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie 

internetowej oraz profilu Facebook Organizatora. 

 

6. Odebranie nagród będzie możliwe w terminie 22.09.2016 r. – 07.10.2016 r. (z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy) w biurze Organizatora (Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 

Focha 19/21 lok. 46, Częstochowa) w godzinach 7.30-18.00. 

 

7. Warunkiem odbioru nagrody będzie okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także 

podpisanie protokołu przekazania nagrody.  

 

8. Nieodebranie nagrody do 07.10.2016 r. do godziny 18.00 jest równoznaczne z bezpowrotną utratą 

prawa do nagrody.  

 

VI. PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: 

1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy 

konkursowej; 

2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich innych podmiotów; 

3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku 

na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach 

http://www.ngo.czestochowa.pl/
mailto:ngo@czestochowa.um.gov.pl
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prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach 

i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych; 

4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac 

konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie i obróbka przez 

Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych,  w 

tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach informacyjno-

promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

 

2. Pisemne oświadczenie Uczestnika o posiadaniu praw autorskich do fotografii i nieodpłatnym 

przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora na 

wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie  z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, jest integralnym 

elementem Formularza zgłoszeniowego.  

 

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów 

lub działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie 

będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem. 

 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp 

do sieci Internet. 

 

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek 

problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą 

wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę 

danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. 

 

4. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne 

oświadczenie złożone na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie, 

Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe osoby rezygnującej z uczestnictwa w Konkursie 

udostępnione wyłącznie dla celów Konkursu. 

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych 

od Organizatora.  

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to 

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

8. Informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Organizatora: 

tel.: 34 370 74 93, 34 370 74 75 

e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl 
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