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Katowice, dn. 15 czerwca 2017 r. 

 

R E G U L A M I N 

IV edycji Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” 

 

1. Organizatorem IV edycji Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” (zwanego dalej Konkursem) 

jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” 

dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017. 

Adres Organizatora:  

Związek Górnośląski, 

ul. Pawła Stalmacha 17, 40-058 Katowice. 

2. Koordynatorem Konkursu w imieniu Organizatora jest p. Krzysztof Kraus 

(krzysztof.kraus@zg.org.pl, +48 502 313 401). 

3. Cele i zadania Konkursu. 

1) Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta 

Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem 

konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 

Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuki fotograficznej. 

2) Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia (w wersji cyfrowej) o tematyce dotyczącej 

Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec. Zdjęcie powinno posiadać 

tytuł i spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 

4. Informacje konkursowe. 

1) Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora w zakładce: 

www.zg.org.pl/fio.  

2) Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki 

Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 

roku ukończą 16. rok życia. 

3) Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

4) W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają wymagania zawarte 

w regulaminie. 

5. Tryb dostarczania prac do Organizatora. 

1) Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie 

wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny – JP nr 19. 

2) Do pracy należy dołączyć zeskanowany formularz zgłoszeniowy, w formie osobnego pliku, 

podpisany przez uczestnika konkursu. Dla osób niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica 

lub opiekuna prawnego. 

3) W formularzu, o którym mowa w pkt. 3), uczestnik konkursu (rodzic lub opiekun prawny) składa 

podpis wyrażający: 

a. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu; 

b. oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego regulaminu wraz z klauzulą o 

poinformowaniu o przysługującym prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych; 
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c. oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu pracy nienaruszającej praw autorskich osób 

trzecich; 

d. zgodę na przeniesienie praw autorskich do zgłoszonego do Konkursu dzieła na 

Organizatora Konkursu. 

6. Komisja Konkursowa. 

1) Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2) W skład Komisji wchodzą: reprezentant Organizatora (przewodniczący Komisji), specjalista-

fotograf, przedstawiciel Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-

Ochojec. 

7. Tryb oceny pracy przez Komisję. 

1) Każdy z oceniających przyznaje dla każdej pracy ocenę w skali od 0-5 dla każdej z poniższych 

kategorii: 

a. zgodność pracy z tematem, 

b. poziom artystyczny pracy, 

c. pomysł na pracę. 

2) Po zakończeniu oceniania Komisja dokonuje obliczenia wyniku (zsumowania liczby punktów) 

dla każdej z prac. W przypadku równej liczby punktów decyzję o kolejności prac podejmuje 

przewodniczący komisji. 

8. Nagrody. 

1) W Konkursie Komisja przyzna nagrody: 

a. 1 nagrodę I stopnia o wartości do 200 zł, 

b. 1 nagrodę II stopnia o wartości do 150 zł, 

c. 1 nagrodę IV stopnia o wartości do 50 zł. 

2) Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania innej ilości nagród. 

3) Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne. 

9. Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2017 r. 

10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2017 r. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu, zwłaszcza 

w postaci prasowej lub elektronicznej w ramach sieci Internet. 

12. Technika i format wykonanych prac. 

1) Dopuszczalny format pracy to: plik JPG. 

2) Dopuszczalna maksymalna waga pliku to: 10 MB. 

13. Organizator nie przewiduje zwrotu prac złożonych w konkursie. 

14. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator. Organizator ma prawo, 

w uzasadnionych przypadkach, do zmiany postanowień regulaminu. 
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Formularz zgłoszeniowy 

 

IV edycja Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” 

Lp. Dane autora pracy 

1. Imię i nazwisko  

2. Wiek  

3. 

Dane kontaktowe: 

Ulica: Numer: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Mail: Telefon: 

4. 

Ja, niżej podpisana/podpisany, 

1/ oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

zawartych w formularzu przez Organizatora na potrzeby IV edycji Konkursu „Z dziejów mojej Dzielnicy”; 

2/ oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu1 i akceptuję jego treść oraz zostałam(em) 

poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

wynikającym z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych; 

3/ oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz że nie 
była wcześniej publikowana w wydawnictwie objętym ochroną praw autorskich; 

4/ wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do niniejszego dzieła na Organizatora Konkursu. 

 

……………..…………………................................................................ 

Podpis uczestnika (rodzica lub opiekuna prawnego) 

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę proszę zeskanować 

i wysłać wraz z pracą w wiadomości e-mail.  

Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona do 

Konkursu. 

                                                
1 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z powzięciem informacji o administratorze danych, 
jego adresie, celu przetwarzania (wszystkich informacji, które ma obowiązek przedstawić administrator danych wynikających z 
art. 24 ustawy). 


