
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA MIESZKANCÓW DZIELNICY 

WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC 

 

„DZIELNICOWE KADRY” 

 

Organizator: Rada Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec–Józefowiec z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Kotlarza 10a 

 

CELE KONKURSU: 

1. Promocja dzielnicy Wełnowiec–Józefowiec. 

2. Pobudzenie do twórczej aktywności mieszkańców dzielnicy. 

3. Promocja talentów i umiejętności oraz prezentacja twórczości młodzieży i dorosłych. 

 

UCZESTNICY: 

 

Konkurs przeznaczony jest (tylko) dla mieszkańców dzielnicy, którzy lubią fotografować. 

Konkurs skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych. 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie po wypełnieniu pisemnej zgody (znajdującej 

się w karcie zgłoszenia konkursu) oraz podpisaniu jej przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Wykonanie i dostarczenie minimum 1 (maximum 3) fotografii przedstawiających dzielnicę 

Wełnowiec-Józefowiec (teren dzielnicy zostanie podany w karcie zgłoszeniowej). 

2. Dostarczenie wglądówek w formacie 15x21 oraz w formacie cyfrowym 8 megapikseli 

(w wysokiej rozdzielczości) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową. Zdjęcia w formacie 

cyfrowym muszą spełniać wymogi: dłuższy bok min. 3508 pikseli, krótszy bok min. 2480 

pikseli i 300 dpi. 

3. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

4. Prace nie mogą być nagradzane na innych konkursach. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć o niskiej 

jakości, w złym formacie oraz niespełniających warunków uczestnictwa. 

6. Nadesłanie prac  na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 



 

DOSTARCZENIE PRAC: 

 

1. Prace należy dostarczyć:  

 do siedziby Rady Jednostki Pomocniczej  nr 11 Wełnowiec–Józefowiec  

40-139 Katowice ul. Kotlarza 10a:    

24.06.2021 r., godz. 18:00-19:00, 

 21.07.2021 r., godz. 18:00-19:00, 

 25.08.2021 r., godz.  18:00-19:00 

 oraz 10.09.2021 r., godz. 18:00-19:00 

ORAZ  

 na adres mailowy: rada.welnowiec@gmail.com 

2. Wraz z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie. 

3. Ostateczny termin dostarczania prac upływa 10.09.2021. Po tym terminie wszystkie 

nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

KRYTERIA OCENY: 

Każdy z członków komisji Konkursowej przyzna od 0 do 10 pkt w każdym kryterium oceny: 

 Zgodność z tematem,  

 Wysoka jakość artystyczna zgłoszonych fotografii, 

 Oryginalność ujęcia, 

 Spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa (parametry techniczne, prawidłowo 

wypełnione karty zgłoszeniowe i oświadczenia). 

 

NAGRODY: 

 

1. Nagrody zostaną przydzielone w dwóch kategoriach: młodzieżowej i dla dorosłych. 

2. Nagrodą za zajęcie I miejsca dla grupy młodzieżowej oraz dla grupy dorosłych jest wydruk 

pracy w kalendarzu na rok 2022. 

3. Zdjęcia II i III są również nagradzane w postaci pamiątkowych upominków. 

 

 

 

 



 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

 

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

2. Decyzja komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Laureaci zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach wiekowych: młodzieżowej i dla dorosłych. 

4. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Organizatora oraz na profilu FB RJP nr 11. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo oraz telefonicznie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Przekazanie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnikowi 

przysługuje wyłączne i nieograniczone prawo do nadesłanej fotografii oraz posiada on 

zgodę do publikacji wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu co potwierdza podpisem 

w złożonym oświadczeniu. 

2. Autorzy zdjęć przekazując pracę na konkurs zgadzają się na nieodpłatne publikowanie 

zwycięskich fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności poprzez: 

 Publiczne wystawienie – ekspozycję wydruku w kalendarzu RJP nr 11 na 2022 rok, 

 Publikację prac oraz swojego wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas 

uroczystego wręczenia nagród w dniu 1.10.2021 r, podczas Spotkania 

z mieszkańcami w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie 

internetowej RJP nr 11 oraz profilu społecznościowym Facebook), 

 Utrwalenie oraz zwielokrotnienie pracy w tym techniką drukarską, oraz cyfrową 

w celach edukacyjnych, popularyzatorskich, informacyjnych i archiwalnych. 

 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje jego regulamin. 

 Wątpliwości w zakresie stosowania Regulaminu rozstrzyga Organizator i jego 

interpretacja jest wiążąca. 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KATEGORIA WIEKOWA OSOBY PEŁNOLETNIE 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 

 

 

 

WIEK 

 

 

 

 

NR TELEFONU 

ADRES MAILOWY 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Radę Jednostki 

Pomocniczej nr 11 z siedzibą w Katowicach, 40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10a, zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2016r. poz. 922) w zakresie przeprowadzenia i realizacji konkursu fotograficznego 

pt. ”Dzielnicowe kadry” wraz z podaniem do publicznej wiadomości mojego imienia 

i nazwiska, mojego wieku i nazwy placówki/instytucji w ogłoszeniach wyników. 

Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści 

podanych danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania w razie stwierdzenia, 

że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Uczestnikowi przysługuje prawo 

cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

………………………………………………  

data i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają majątkowych i osobistych praw 

autorskich osób trzecich oraz, że własnościowe, osobiste i majątkowe prawa autorskie 

do prac konkursowych przysługują mojej osobie. Jednocześnie zapewniam i gwarantuję, 

iż uzyskałem zgodę od osób, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych do konkursu 

zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie ich wizerunku, w tym również 

jego publiczne rozpowszechnienie w celach edukacyjnych, popularyzatorskich, 

informacyjnych, promocyjnych i archiwalnych. 

 ....………………………………………………  

data i podpis uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KATEGORIA WIEKOWA OSOBY NIEPEŁNOLETNIE (młodzież do 18 roku życia) 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY 

 

 

 

WIEK 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO RODZICA/OPIEKUNA 

PRAWNEGO  

 

 

NR TELEFONU 

ADRES MAILOWY 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka/dzieci, które reprezentuję, przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 11 

z siedzibą w Katowicach, 40-139 Katowice, ul. Kotlarza 10a, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922) 

w zakresie przeprowadzenia i realizacji konkursu fotograficznego pt. „Dzielnicowe kadry” 

wraz z podaniem do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka/dzieci, 

które reprezentuję, jego/ich wieku i nazwy placówki/instytucji w ogłoszeniach wyników. 

Podanie danych jest dobrowolne. Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo 

dostępu do treści podanych danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania 

w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

Rodzicowi/Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

 .................……………………………………………… 

 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie fotograficznym pt. „Dzielnicowe 

kadry” organizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 11 przy ul. Kotlarza 10a 

w Katowicach. Oświadczam, iż przekazane prace konkursowe nie naruszają majątkowych  

i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz, że własnościowe, osobiste i majątkowe 

prawa autorskie do prac konkursowych przysługują Uczestnikowi. Jednocześnie zapewniam  

i gwarantuję, iż Uczestnik uzyskał zgodę od osób, których wizerunek znajduje się 

na zgłoszonych do konkursu zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystanie 

ich wizerunku, w tym również jego publiczne rozpowszechnienie w celach edukacyjnych, 

popularyzatorskich, informacyjnych, promocyjnych i archiwalnych. 

 

 

 

 

 .................……………………………………………… 

 data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


