
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
pn. „Miasto Rozkwita w Przyrodzie – Dębica w Kwiatach” 

§ 1 
Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Zrównoważonego 
Rozwoju Zielone Miasto Dębica, ul. Sportowa 28, 39-200 Dębica, przy 
współorganizacji Burmistrza Miasta Dębicy.  

2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi: Konkurs 
fotograficzny pn. „Miasto Rozkwita w Przyrodzie – Dębica w Kwiatach”, zwany 
dalej Konkursem.  

3. Konkurs trwa od dnia 04 lipca 2022 r. do 05 sierpnia 2022 r.  
4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa  

i obowiązki jego uczestników. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie 
internetowej Organizatora pod adresem www.zielonadebica.pl.  

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych  
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie.  

§ 2 
Cel Konkursu  

Celem konkursu jest:  
1. Promowanie walorów przyrodniczych Dębicy. 
2. Rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą własnego regionu.  
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców  

w dziedzinie fotografii.  
4. Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.  
5. Promocja Dębicy poprzez zachęcanie mieszkańców do wspólnego odkrywania  

i podziwiania najurokliwszych zakątków miasta. 

§ 3 
Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe w mieście Dębica. 
Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletności do dnia poprzedzającego 
rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich 
rodziców lub przedstawicieli ustawowych (opiekunów lub kuratorów). 

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  
3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.  

§ 4 
Zasady Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie 1 (jednego) 
zdjęcia, wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym (Oświadczenie nr 1  



i Oświadczenie nr 2), stanowiącym Załącznik do Regulaminu Konkursu. Zdjęcia bez 
Formularza zgłoszeniowego nie będą brały udziału w konkursie.  

2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki JPG (bez kompresji) lub TIF oraz 
rozdzielczość minimum 250 dpi.  

3. Zdjęcia muszą być dostarczone w wersji elektronicznej drogą mailową na adres 
konkurs@zielonadebica.pl 

4. Dostarczone zdjęcia muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić 
własność Uczestnika.  

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio 
zgłoszone do innego/innych konkursów.  

6. W Konkursie rozpatrywane będą jedynie zdjęcia wykonane na terenie miasta 
Dębica.  

7. Przesłane fotografie powinny odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co 
oznacza, że zabrania się dokonywania własnej obróbki dokonanego zdjęcia, poprzez 
np. usuwanie lub dodawanie do obrazu zbędnych lub dodatkowych elementów.  

8. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać 
poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane. Opisu należy dokonać na 
Formularzu zgłoszeniowym.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z udziału w konkursie fotografii  
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości, wielkości 
pliku, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) lub z 
innych przyczyn. 

10. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:  
1) Posiada pełnię praw autorskich do fotografii. 
2) W przypadku zdjęć, na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób 

na rozpowszechnianie ich wizerunku,  
3) Udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i 
rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 
regulaminu. 

4) Zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane.  
5) Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: 

imię, nazwisko, adres zamieszkania,  
11. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu 

naruszania praw określonych powyżej, Uczestnik Konkursu zrekompensuje 
Organizatorowi, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione  
w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, 
pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.  

12. Przekazanie prac konkursowych, jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi 
zgodny na bezpłatne wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych 
ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach 
przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz internet, jak również prawo na 
dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do 
wykorzystania wyników opracowania w podanej wyżej formie. 

13. Koszt przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi Uczestnik Konkursu.  



14. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków 
niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie 
danych osobowych. 

15. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Partnerstwo 
Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica. 

16. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich 
poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez 
Organizatora Konkursu. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać 
bezpośrednio Organizatorowi Konkursu.  

§ 5 
Przebieg i rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Terminy poszczególnych etapów Konkursu: 
1) Ogłoszenie Konkursu: 04.07.2022 r.  
2) Nadsyłanie zdjęć: do 24.07.2022 r. 
3) Głosowanie: od 25.07.2022 r. do 31.07.2022 r. 
4) Ogłoszenie wyników: 05.08.2022 r. 

2. Zdjęcia będą oceniane przez internautów.  
3. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/ZielonaDebica.  
4. Prace, które zdobędą najwięcej reakcji (lajków) zostaną nagrodzone. 
5. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów w wyznaczonym terminie przez 

kilka fotografii o zwycięstwie decyduje Komisja w której skład wchodzą członkowie 
zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto 
Dębica.  

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych i profilu na 
Facebooku Stowarzyszenia Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone 
Miasto Dębica.  

 

§ 6 
Nagrody  

1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach: 
1) Ogródki i ogrody 
2) Tarasy i balkony 

2. Wartość nagród: 
1) I miejsce wartość nagrody: 500 zł brutto. 
2) II miejsce wartość nagrody: 400 zł brutto. 
3) III miejsce wartość nagrody: 300 zł brutto. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród specjalnych oraz 
wyróżnień. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk  
laureatów konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
organizatora oraz mediach i internecie.  

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą 
poczty elektronicznej lub telefonicznie do dnia 10 sierpnia 2022 r.  



6. Po przeprowadzonym  Konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisania 
protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.  
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia 
Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 
publikowana na stronie internetowej: www.zielonadebica.pl.  

2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.  
3. Wszelkie informacje nt. niniejszego Konkursu można uzyskać w Stowarzyszeniu  

Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Zielone Miasto Dębica,  
e-mail: kontakt@zielonadebica.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


