
Regulamin konkursu fotograficznego „Detale architektoniczne Dzielnicy Aniołki” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Detale architektoniczne dzielnicy Aniołki” jest Rada Dzielnicy Aniołki, 
adres siedziby: ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 13, 80-156 Gdańsk, zwana dalej Organizatorem. 

2. Celem konkursu jest zebranie i wybranie galerii zdjęć dzielnicy Gdańska – Aniołki, których tematyka 
dotyczyłaby detali architektonicznych w tej dzielnicy.  

3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest 
zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009  
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i 
dobrowolne. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, a po wcześniejszym 
umówieniu – w siedzibie Organizatora w terminach dyżuru Organizatora 

5. Udział w konkursie – to jest przesłanie fotografii na adres e-mailowy podany poniżej, oznacza 
akceptację niniejszego regulaminu przez osobę wysyłającą (zwaną dalej Uczestnikiem) i stanowi 
oświadczenie o spełnieniu warunków niniejszego regulaminu przez Uczestnika. 

6. Wybrane zdjęcia mogą być wykorzystane przez Organizatora w wystawie lub innej formie 
przedstawienia publiczności (również w formie elektronicznej, w Internecie, m.in. na stronie 
Organizatora - http://gdansk-aniolki.pl/ i na profilach Organizatora w mediach społecznościowych), 
przygotowywanych przez Organizatora publikacjach związanych z Dzielnicą Aniołki. Terminy 
wykorzystania nadesłanych zdjęć będą zależały od decyzji Organizatora. 

§ 2 

Podstawowe warunki konkursu 

1. Zdjęcia w ramach konkursu mogą być wysyłane w dniach od 25.11.2019r. do 15.12.2019r. (czas 
trwania konkursu). Zdjęcia należy wysyłać w formie elektronicznej, e-mailem na adres Organizatora: 
aniolki@radadzielnicy.gdansk.pl. Każde przesłane zdjęcie (plik) powinno być nazwane imieniem i 
nazwiskiem Uczestnika wraz z tytułem zdjęcia.  

2. Uczestnik może wysłać jedynie takie zdjęcie, którego jest autorem, a ponadto do którego przysługują 
mu w pełni prawa autorskie i nie jest on ograniczony co do wykorzystywania zdjęcia dla celów 
konkursu, w szczególności do udostępnienia go, w tym po raz pierwszy, publiczności. Wysłanie zdjęcia 
lub zdjęć na adres wskazany w ust. 1 jest równoczesne z potwierdzeniem, iż spełnione zostały warunki 
określone w niniejszym ustępie. 

3. Organizator nie określa minimalnej wielkości/jakości pliku w wersji oryginalnej, równocześnie 

zachowując prawo do niepublikowania/niewystawiania zwycięskich i wyróżnionych prac ze względu na 

zbyt niską jakość pliku w wersji oryginalnej. Ostateczna decyzja należy do Jury. 

4. Zdjęcie przesyłane w ramach konkursu powinno być przesłane o wadze nie wyższej niż 3,5 MB, w 

formacie jpg. W jednym e-mailu można wysłać pliki o wadze nie wyższej niż 3,5 MB. Jury może 
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dopuścić do udziału w konkursie zdjęcia niespełniające tych wymagań, przy czym decyzja ta należy do 

Jury.  

5. Każdy Uczestnik może wysłać w ramach uczestnictwa w konkursie nie więcej niż 3 zdjęcia. 

6. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie: (1) osoby fizyczne, które ukończyły osiemnasty rok życia 

i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, (2) osoby, które ukończyły 13 rok życia lub inne 

posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – po przedstawieniu Organizatorowi 

pisemnej zgody (w siedzibie Organizatora) przedstawiciela ustawowego Uczestnika na udział w 

konkursie na przewidzianych niniejszym regulaminie zasadach. 

7. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Rady Dzielnicy Aniołki. 

§3 

Prawa autorskie 

1. Wysłanie zdjęcia lub zdjęć na adres e-mailowy Organizatora określony powyżej  jest równoznaczne 
z udzieleniem Organizatorowi nieopłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 lat od przesłania zdjęcia, w 
następującym zakresie:  

- wytwarzanie egzemplarzy zdjęcia, w tym cyfrowo lub techniką drukarską; digitalizacja zdjęcia,  

- wystawienie publicznie w dowolnej formie, formacie i nośniku, w tym również w formie wystaw lub 
publikacji (także jako stała ekspozycja w siedzibie Organizatora); publikację zdjęcia na stronie 
internetowej http://gdansk-aniolki.pl/, na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, w tym 
na Facebooku lub Instagramie oraz w inny sposób w Internecie, w tym wykorzystanie jako ilustracja do 
działań statutowych podejmowanych przez Organizatora.  

2. Z momentem udzielenia licencji, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykonywanie i 
wykorzystywanie opracowań zdjęcia w powyższym zakresie, jak również na wyrażanie przez 
Organizatora takiej zgody. 

§4 
Jury i nagrody 

1. Jury składać się będzie z członków Rady Dzielnicy Aniołki (liczba osób od 3 do 5). Ponadto członkiem 
lub członkinią Jury może być również osoba niebędąca członkiem Rady Dzielnicy Aniołki, a wybrana na 
członka Jury ze względu na swoją wiedzę związaną z tematyką konkursu lub fotografią. Członkowie Jury 
mogą wybrać (zwykłą większością głosów) spośród swojego składu przewodniczącą/przewodniczącego 
Jury, której/którego głos – w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad daną pracą – będzie 
wiążący. 

2. Jury będzie oceniać: zgodność zdjęcia z tematem konkursu i sposób przedstawienia tematu 
konkursu. 

3. Spośród zdjęć przesłanych przez Uczestników spełniających warunku regulaminu, Jury wyłoni, w 

głosowaniu zwykłą większością głosów (z uwzględnieniem ew. głosu 

przewodniczącej/przewodniczącego Jury) Laureatów i ich prace (I, II, II miejsce), którzy zostaną 

ogłoszeni na stronie http://gdansk-aniolki.pl/ oraz na profilu Organizatora na Facebooku. Ogłoszenie 

wyników nastąpi do 23 grudnia 2019r. Jury może również przyznać wyróżnienia.  
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4. Przewidziane są następujące nagrody: I miejsce: nagrody rzeczowe lub w formie vouchera na 

usługi/zakupy o łącznej wartości 200 zł, II miejsce: nagrody rzeczowe lub w formie vouchera na 

usługi/zakupy o łącznej wartości 150 zł, III miejsce: nagrody rzeczowe lub w formie vouchera na 

usługi/zakupy o łącznej wartości 150 zł. Jury, w przypadku przyznania wyróżnień, może również 

przyznać nagrody autorom prac wyróżnionych. 

5. Nagrody rzeczowe przyznane Laureatom zostaną przyznane wraz z ogłoszeniem wyników 

konkursu. Przekazanie nagród nastąpi osobiście. Jury może przyznać również nagrody Uczestnikom, 

których prace uzyskały wyróżnienia. 

6. Laureaci i osoby, które otrzymały wyróżnienie, zobowiązane są do przesłania zdjęcia w wersji 

oryginalnej (tj. w oryginalnej jakości, wadze, formacie) w terminie 5 dni od otrzymania takiej prośby 

od Organizatora na adres e-mail, z którego przesłane zostało zdjęcie. Ponadto każdy Uczestnik, którego 

prace będą wykorzystane przez Organizatora do celów przewidzianych w niniejszym regulaminie, 

zobowiązany jest do przesłania zdjęcia w wersji oryginalnej (tj. w oryginalnej jakości, wadze, formacie) 

w terminie 5 dni od otrzymania takiej prośby od Organizatora na adres e-mail, z którego przesłane 

zostało zdjęcie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub niewyłonienia Laureatów lub 

niewyłonienia Laureatów poszczególnych miejsc.  

§ 5 

Wykorzystanie danych osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników  przez Organizatora jest: 

wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników: 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – to jest 

Rada Dzielnicy Aniołki 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 13, 80-156 Gdańsk 

Cele przetwarzania danych 

osobowych Uczestników 

Twoje dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Detale 

Architektoniczne Dzielnicy Aniołki”, wystawy lub innych publikacji z 

wykorzystaniem prac biorących udział w tym konkursie 

Okres przechowywania Twoich 

danych osobowych 

3 miesiące od ogłoszenia wyników konkursu – poza danymi laureatów i osób, 

którym przyznano wyróżnienie (dane tych dwóch ostatnich kategorii osób 

będą przechowywane przez okres udzielonej licencji – to jest 5 lat od 

przesłania zdjęcia w ramach konkursu)  



Odbiorcy danych osobowych 

Uczestników 

Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa; w zakresie upublicznienia 

wyników konkursu i prac biorących udział w konkursie – z danymi 

identyfikującymi autorów zdjęć (imię i nazwisko) zapoznać się będą mogli 

wszyscy odbiorcy tych wyników (wyniki są ogłaszane publicznie, zgodnie z 

regulaminem konkursu). 

 

Uczestnikom przysługują 

następujące prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo żądania do usunięcia danych, 

- prawo do sprzeciwu. 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, 

Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja dodatkowa Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu przez administratora. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi 

uczestnictwo w konkursie. 

 

Gdańsk, 25 listopada 2019r.  

 

 
 


