REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,ŚwI4TECZNIE w ŚwIoNICY'
I. Organizator konkursu
organizatorem konkursu fotograficznego ,,Świątecznie w Świdnicy'', Zwanego dalej
jest lJrząd Miejski w Swidnicy, zwany dalej ,,organizatotem".
''Konkursem''

II. TemaĘka konkursu
Tematem Konkursu jest przedstawienie klimatu Swiąt Bożego Narodzenia ujętego na tle
miasta Swidnicy. Zdjęcie moŻe przedstawiać osoby, przedmioty, budynki, itp. z akcentem
świątecznym(zdjęcia mogą byc zabawne, portretowe' panoramy, przebrania mile widziane _
stylizacje według inwencji twórczej autora zdjęcia). Najważniejszym elementem zdjęcia jest
to, aby w tle rozpoznawalne było miasto Swidnica. ZĄęcie powinno zostaÓ wykonane
w terminie od dnia 4.12.2021r. do dnia zakończenia przyjmowaniazgłoszeń, tj. 6.0'1'.2022 r.

II. Uczestnicy konkursu

w Świdnicy''

adresowany jest do wszystkich zainteresowanych
fotografią, niekoniecznie muszą to być mieszkańcy Świdnicy.

Konkurs ,,Świątecznie

l|I.
7.

Zgłaszanie prac

Zgłoszente fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie
elektronicznej na adres swidnickakoleda@swidnickakoleda.pl Zdjęcie musi być w formacie
JPG, w mozliwie najvłyŻszej rczdzie|czoŚci (min. 8 megapikseli) - w razie potrzeby
uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia

w lepszej r ozdztelczo ści).
Ż.Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
3.

W

e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące

informacje:
- dane personalne Uczestnika (imię' nazwisko, adres),
- numer telefonu, kontaktowy adres e-mail,
- data i miejsce wykonania fotografii
4. Zgłoszeniaprac przyjmowane będą do dnia ó.01.2022 r.

Dopuszcza się obróbkę przesłanych na konkurs zĄęć w programach komputerowych,
jednakze zdjęcie nie moze być fotomontaŻęm.
6. Zdjęciamogą przesyłać tylko ich autorzy.
7. Prace niespełniaj ące wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi, przez
Uczestnika Konkursu' nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie nadesłanych
zdjęć:
a) na stronie www Organizatora,
b) stronie www.swidnickakoleda.pl
c) na profi lu fb : https //www. facebook. com/swidnickakoleda,
d) na profilu fb: https://www.facebook.com/SWlDNlCArynekztrad)'cjami/,
e) do wykorzystywaniazdjęć do celów promocji miasta;
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, publikacji zdjęć w materiałach związanych z konkursem i promocją
miasta Swidnicy;
5.

:

I}.Przekazanie prac konkursowych przez autora oznaQza, że nie będą one naruszały praw
osób trzecich, w szczego|ności majątko!\Ych i osobistych praw autorskich oraz, Że osoba
przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono
na fotografiach oraz uprawnienia do vłyrazania zgody na wykorzystanie Ęch wizerunków
w zakresie opisanym w regulaminie, głównie w punktach 8-9. W przypadku wystąpienia
przez osobę trzecią Z roszczęniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych
powyzej, osoba przekazująca zrekompensuje organizatorowi, jako v'ryŁączt'ie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku Ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając organizatora od wszelkich zobowiązan jakie
powstaną ztego tytułu.
11. organizator zasttzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby
uczestników (ponizej 10 nadesłanych zdjęó).

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej
powołanej pr zez or ganizator a.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych zĄęć, po zakończeniu okresu trwania
Konkursu' biorąc pod uwagę zgodnośćzdjęć z tematyką, ich wartośćartystyczną, jakość
oraz oryginalnośó.
3. Spośród nadesłanych plac Komisja Konkursowa wybterze trzy prace' które za1mą
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Komisja Konkursowa moŻę wybrać również prace wyróżnionę - o wyborze takich prac
orazich iloŚci Komisja Konkursowa zadecyduje podczas obrad.
S.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników
Konkursu.
6. o decyzji Komisji Konkursowej nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione
podczas oficjalnego rozstrzygnięcia Konkursu w dniu 12.01,2022 r. o godz. 18.00
w WieĘ Ratuszowej (I piętro), kiedy to nastąpi również uroczysta prezentacja
nadesłanych prac, a w przypadku nieobecności zv'rycięzcy powiadomieni zostaną
telefonicznie lub e-mailowo.
7.Decyzje Komisji Konkursowej zostaną ogłoszone na stronach www.swidnickakoleda.pl
orazna profilu Swidnickiej Kolędy na portalu społecznościowymfacebook
8. Nadesłane prace mogą zostac wykorzystane przęz organizatora koŃursu do
przy gotowania materiałów promuj ących Ś widnicką Ko lędę 2022.
1.

V.

Nagrody

I. Zv,rycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
a) za zajęcie I miejsca - dyplom i bon o wartości 500 zł
b) zazĄęcie II miejsca - dyplom i bon o wańości300 zł
c) za zajęcie III miejsca - dyplom i bon o wartości200 zł
2. Komisja Konkursowa ma prawo do innego podziału puli nagród'

VI. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.um.swidnica.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
3.Zgłoszenie fotografii do Konkursu' wTaZ z przesłaniem danych autora, jest jednoznaazne
zprzyjęciem pIZeZ Uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych, szczegolnie imienia i nazwiska,
którym podpisane zostaną przesłane zdjęcia*.
1.

x) Zgodnie z art. 73 Rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201ó 1679 z dnta
27 kwietnta 2016 r' w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46twB' (4.5.2016 L |l9l38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, Że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica, w imieniu
której działa Prezydent Miasta Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel.74
856-28-00, fax 7 4 856-87 -21
- w lJrzędzie Miejskim w Świdnicy wznaczony został Inspektor ochrony Danych - kontakt:
adres e-mail : iod@um. swidnica.pl, telefon 7 4 85 6-28-23. ;

- Pani/Pana dane osobowe, w zakresie obejmującym imię i nazwisko' adres zamieszkania,

numer telefonu, adres e-mail przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RoDo w celu
związanym z organizacją konkursu ,,Świątecznie w Świdnicy'' nie dłużejniż jest to niezbędne
dla prawidłowej real izacj i celu pr zetw ar zania

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
- podanie danych osobowych jest

dobrowolne

nie wyrażenie zgody na przetwatzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail skutkować będzie brakiem możliwości
uczestnictwa w konkursie ,,Świątecznie w Świdnicy''
-

- posiada Pani/Pan:
> na podstawie art.

l5 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
**;
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

> na podstawie art. 16

RoDo prawo Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo

> na podstawie art. 18

danych osobowych
***.

z

> prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Że przetwatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącYch narusza przepisy

RODO;

- nie prąvsługuje Pani/Panu:
> w związkllz atl..17 ust. 3 lit. b' d lub e

RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RoDo;
> na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c
>

RODO.

A. Gorgoń

