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Regulamin Konkursu fotograficznego Mamy siebie mamy wszystko ! 

 

 

§1 

Organizatorzy Konkursu 

 

Konkurs jest organizowany przez Urząd Miasta Ełku i jest jednym z działań realizowanych              

w ramach Ełckich Dni Rodziny 2021. 

 

§2 

Cel Konkursu 

 

1. Propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu 

wolnego, wzajemny szacunek i zaufanie. 

2. Rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie oraz zachęcenie dzieci i młodzie-

ży do propagowania i ukazywania pozytywnych wartości rodzinnych. 

3. Twórcze i kreatywne podejście do promocji wartości prorodzinnych.  

 

 

§3 

Przedmiot Konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Miasta Ełku. 

2. Przez Uczestnika rozumie się: 

 ełckie rodziny, które wykonają zdjęcie; 

 instytucje, organizacje społeczne, pozarządowe,jednostki organizacyjne itd. 

2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne związane z tytułem konkursu. 

3. Pełnoletni przedstawiciel rodziny, instytucji, stowarzyszenia itd. może dostarczyć do kon-

kursu maksymalnie 3 różne zdjęcia. 

4. Fotografię należy przesłać w formacie JPG/JPEG. 
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5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informa-

cje: 

 dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 

 numer telefonu, adres e-mail,  

 tytuł fotografii, 

 plik JPG podpisany ma być nazwiskiem/nazwą instytucji z kolejnym numerem foto-

grafii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny. 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

7. Jeśli na fotografii znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając fotografię za-

pewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii  wyraziła zgodę na nieodpłatną 

publikację tego wizerunku. 

9. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadsyłanych prac 

oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikami do niniejszego regu-

laminu. 

10.  Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone. 

 

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1.Nadesłane prace oceni Jury powołane przez organizatora.  

2. Kryteria oceny:  

 zgodność tematu fotografii z tematyką Konkursu, 

 oryginalne podejście do podjętej tematyki, 

 wartość artystyczną fotografii. 

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie 

miejsce. 

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas ob-

rad. 

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie. 
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§ 5 

Termin konkursu 

 

1.Zdjęcia należy przesłać drogą mailową do dnia 30.05.2021 r. na adres e-mail: ps@um.elk.pl 

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 07.06.2021 r.  

3. Przekazanie nagród nastąpi w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsud-

skiego 2 w ustalonym wcześniej terminie. 

4. Nagrody zostaną sfinansowane z budżetu Miasta Ełku. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zasady Konkursu ustalone są jedynie w powyższym Regulaminie.  

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą uczestników na 

przetwarzanie ich danych osobowych. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. Nr 101, poz. 1781 ze zmianami). Dane oso-

bowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. 

3. Fotografie zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na stronie internetowej oraz 

na Facebook’u Organizatora. 

4. Organizator będzie posiadał prawo do wykorzystania zdjęć na czas nieokreślony, ich ko-

piowania i rozpowszechniania w całości i we fragmentach, utrwalania na wszelkich nośni-

kach, zwielokrotniania każdą techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multime-

dialnych, a zwłaszcza do Internetu i aplikacji mobilnych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak ich udostępnienia uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów i osób wyróżnionych (imiona 

i nazwiska) zostaną opublikowane w  materiałach konkursowych, na stronie internetowej 

Miasta i Facebook.com. 

6. Uczestnik oświadcza, że organizator akcji, po otrzymaniu zdjęć,będzie miał prawo do wy-

korzystania wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach. Uzyskanie ewentualnych pozwo-

leń na publikację wizerunku leży po stronie uczestnika. Wszelkie ewentualne roszczenia osób 

trzecich związane z wykorzystaniem i publikacją wizerunku będą obciążały prawnie uczest-

nika akcji . 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania dostarczonych zdjęć bez podania 

przyczyny.  

8. W sprawach informacyjnych dotyczących akcji prosimy kontaktować się z Faustyną Mosiej 

(87 73 26264), e-mail: f.mosiej@um.elk.pl  
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH DO ZDJĘĆ  

 

Oświadczam, że jestem autorem dostarczonych zdjęć i nie naruszam praw autorskich oraz 

dóbr osobistych innych osób. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, rozpo-

wszechnianie oraz prezentacje na wystawie pokonkursowej nadesłanych zdjęć.  Oświadczam, 

że organizator akcji, po otrzymaniu zdjęć,będzie miał prawo do wykorzystania wizerunku 

osób znajdujących się na zdjęciach. Uzyskanie ewentualnych pozwoleń na publikację wize-

runku leży po mojej stronie. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu kon-

kursu, który rozumiem i akceptuję.  

 

 

 

 

 

 

       ..........................................................  

       Imię i nazwisko uczestnika Konkursu  
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Załącznik nr 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-

lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuje-

my o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / 

Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku 

jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Admini-

stratorem. 

2. Jeśli ma Pani / Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani / Panu 

uprawnień, może się Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 

Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail: dpo@um.elk.pl 

3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu 

zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RO-

DO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyj-

nych przez Urząd Miasta Ełku konkursem. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 3 odbiorcami 

Pani / Pana danych osobowych mogą być: dla wszystkich. 

Ewentualnie: Fotografie zgłoszone do konkursu mogą zostać opublikowane na Facebook’u 

Organizatora. 

5. Podanie Pani / Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszka-

nia, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail jest dobrowolne. Niepodanie danych osobo-

wych uniemożliwia jednak wzięcie udziału w konkursie.  

6. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiąz-

ków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu na-

stępujące uprawnienia: 

Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – 

mailto:dpo@um.elk.pl
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w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miasta Ełku Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu. 

 

Zapoznałem się: 

       

 

       ………………………………………… 

         Data i podpis 
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Załącznik nr 3 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY KONKUR-

SU  

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz adre-

su e-mail w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o 

wynikach  Konkursu fotograficznego "Mamy siebie mamy wszystko !".  Zgoda  obejmuje  

zgodę na  rozpowszechnianie i  wykorzystywanie imienia  i nazwiska, wizerunku przez Urząd 

Miasta Ełku w celach promocyjnych, informacyjnych organizowanym przez Urząd konkur-

sem.  Zgoda  obejmuje  możliwość  przetwarzania  wizerunku  poprzez   jego   kadrowanie   i 

kompozycję. Mam świadomość tego, iż zgodę mogę wycofać w każdym czasie. Dane osobo-

we będą przetwarzane w szczególności w zakresie: Udostępniania  w  Internecie, zamieszcza-

nie materiałów promocyjnych w miejscu publicznym w związku z konkursem. 

 

 

 

       ………………………………………... 

         Data i podpis 

 


