
Regulamin konkursu: „Szoł mi Emołszyn” 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, konkursu fotograficznego 

organizowanego na stronie internetowej www.team.legnica.eu. 

2. Organizatorem konkursu „Szoł mi emołszyn” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Miasta 

Legnicy z siedzibą w Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, realizujący projekt pn. Centrum 

Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.team.legnica.eu. 

§2.  

Zasady organizacji konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się 08.02.2021 r., a kończy się 08.03.2021 r. i przeprowadzany jest 

zgodnie z następującym harmonogramem.  

2. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 08.03.2021 r.  

3. W Konkursie biorą udział jedynie prace nadesłane do Organizatora. O zgłoszeniu decyduje 

data otrzymania wiadomości e-mail z załącznikiem w postaci pracy. Zgłoszenia dodane lub 

dostarczone do Organizatora po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

4. Wybór zwycięzców zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 31.03.2021 r. 

5. Konkurs przeprowadzany jest na terenie miasta Legnicy. 

6. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zarejestrowanych na terenie miasta Legnicy. 

7. Celem konkursu jest: 

• rozwijanie u Uczestników zmysłu poznawczego i kształcenie wrażliwości oraz umiejętności 

odczytywania swoich emocji; 

• przedstawienie na fotografii swoich emocji; 

• rozwijanie zmysłu artystycznego, ujawnienie inwencji twórczej i kreatywności autorów 

zdjęć; 

• stworzenie młodym osobom możliwości wypowiedzi artystycznej i prezentacja ich 

twórczości na zorganizowanej wystawie. 

8. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe powołane przez Organizatora, 

zwane dalej „Jury”. 

9. Przy ocenie nagradzanych prac konkursowych Jury kierować się będzie kryterium 

kreatywności, wrażliwości, pomysłowości i oryginalności, jak również zgodności z tematem 

Konkursu.  

§3.  

Udział w Konkursie 

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które prześlą swoją autorską pracę w terminie 

wymienionym w §2 pkt. 1 i 2. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

• dostarczenie zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego posiadającego 

pełną zdolność do czynności prawnych (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), 
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• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu i 

marketingowych (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), 

• zaakceptowanie postanowień Regulaminu i zapoznanie się z jego treścią, 

• posługiwanie się rzeczywistym i pełnym imieniem i nazwiskiem. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

4. Przesyłając pracę konkursową autor przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa 

autorskie do zgłaszanej pracy. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest 

równoznaczna z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw 

majątkowych do pracy konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności 

w zakresie: 

• utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami, w tym techniką 

drukarską, techniką cyfrową w szczególności przez dokonywanie zapisów na płytach CD 

i DVD, a także wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet oraz 

w sieciach wewnętrznych typu Intranet; 

• rozpowszechniania, a w szczególności publicznego wystawiania, odtwarzania, 

udostępniania dla celów marketingu i promocji działań Organizatora; 

§4  

Przebieg Konkursu 

1. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę obrazującą temat emocji, które 

towarzyszą mu w życiu codziennym.  

2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie 

mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik 

zostanie bezwarunkowo wykluczony z Konkursu. 

4. Zgłoszenia mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. 

W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem 

drogą elektroniczną. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu nadsyła jedną fotografię cyfrową, wykonaną telefonem 

komórkowym, tabletem lub aparatem cyfrowym w pionie, w najlepszej jakości danego 

urządzenia. Zdjęcie może być kolorowe lub czarno-białe w formacie jpg. Jego rozmiar nie 

może być mniejszy niż 2MB i większy nić 8MB. Można użyć obróbki cyfrowej przy pomocy 

programów i narzędzi danego urządzenia. Plik musi być nazwany w formacie 

„ImięNazwisko_Tytuł” (np. MaciejNowak_Radosc.jpg). Fotografia musi być zgodna z tematem 

konkursowym, który może być przez Uczestnika zinterpretowany w dowolny sposób. 

6. Prace biorące udział w Konkursie muszą stanowić własność autora. Do konkursu należy 

zgłaszać fotografie wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane w innych 

konkursach. 

7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na 

prezentowanie jej przez Organizatora.  

8. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu 

zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

9. Prace nadsyłać należy na adres poczty internetowej jnalezny@legnica.eu. 

10. W treści maila należy dołączyć następujące informacje (drukowanymi literami): nazwa 

konkursu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, szkoła, klasa. 
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§5.  

Nagrody i ich przyznawanie 

1. Organizator przyzna 3 nagrody główne (za I, II, III miejsce) w trzech kategoriach wiekowych: 

klasy I-IV; klasy V-VIII; szkoły ponadpodstawowe. 

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Organizatora 

oraz prezentacja wybranych fotografii na wystawie pokonkursowej organizowanej w 

siedzibie Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Prace konkursowe będą także 

prezentowane na stronach internetowych oraz na fanpage’ach Organizatora.  

3. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie internetowej Konkursu oraz na 

fanpage’ach Organizatora https://www.facebook.com/MiastoLegnica/ oraz 

https://www.facebook.com/teamlegnica/ 

4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród 

lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę. 

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie ani 

zamiany nagrody. 

6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, telefonu) może być 

przyczyną odmowy lub opóźnienia wydania nagrody w przypadku wygranej. 

7. Nagrody zostaną wręczone w trakcie spotkania, o którym laureaci konkursu zostaną 

wcześniej poinformowani, w odrębnej korespondencji. 

§6  

Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, 

nazwiska, a także informacji o otrzymanej nagrodzie na fanpage’ach oraz stronach 

internetowych Organizatora. 

§7  

Postanowienia dodatkowe 

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem 

w Konkursie. 

§8 

Odpowiedzialność 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na 

przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia 

Konkursu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestników 

przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Prezydent 

Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik 
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ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do bycia zapomnianym. Dane 

osobowe Uczestnika konkursu i laureata lub laureatów mogą być przechowywane przez 

okres niezbędny do celów związanych z realizacją konkursu, a dla zwycięzców konkursu 

również do celów związanych z wręczeniem nagrody do czasu cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych, na czas 

zgodny z przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem dane Uczestników i laureatów 

konkursu możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, 

podwykonawcom naszych usług, w tym agencjom PR i marketingowym, producentom w 

przypadku procesu reklamacyjnego związanego z przyznaną nagrodą oraz podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub 

organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną 

podstawę prawną. 

3. Pismo z prośbą o żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych lub bycia 

zapomnianym powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Administratora lub na 

adres mailowy iod@legnica.eu. Wszelkie dane osobowe zawarte w zgłoszeniu podawane są 

przez Uczestników dobrowolnie. 

§9  

Postanowienia końcowe 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym 

poinformuje na stronie www.team.legnica.eu.  

2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa 

w Konkursie. Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o naruszeniu regulaminu 

i wykluczeniu z Konkursu. 

3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook.com, ani z nim związany. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej za postanowienia Regulaminu oraz ewentualne roszczenia 

Uczestników wobec Organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne 

przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z 

późn. zm.). 
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