REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„EKOlogiczne wakacje w obiektywie”
§1.
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat ekologii, promowanie ekologicznego stylu życia wśród
mieszkańców miasta Mysłowice podczas wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza prawidłowego postępowania
z odpadami komunalnymi, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowywania do ponownego
użycia, recyklingu, upowszechniania idei segregowania odpadów komunalnych, poprzez zaangażowanie
uczestników w tworzenie materiałów w postaci zdjęcia.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Mysłowice.
2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu.
3. Konkurs rozpoczyna się od 24.06.2022 r. i trwać będzie do 31.08.2022 r.
§ 3.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego postawy ekologiczne mieszkańców
miasta Mysłowice podczas wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowywania do ponownego użycia,
recyklingu, upowszechniania idei segregowania odpadów komunalnych.
§ 4.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba zgłaszająca zdjęcie konkursowe poprzez umieszczenie w komentarzu do
informacji (post) o konkursie na portalu społecznościowym Facebook.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która łącznie spełni poniższe warunki :
a) jest osobą fizyczną;
b) jest osobą pełnoletnią tj. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a warunkiem udziału
w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w mediach społecznościowych
c) jest mieszkańcem miasta Mysłowice;
d) nie jest pracownikiem Urzędu Miasta Mysłowice oraz nie pozostaje z pracownikiem Urzędu Miasta
Mysłowice w relacji pierwszego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa;
e) posiada konto w portalu Facebook, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne
z regulaminem portalu Facebook;
f) akceptuje Regulamin niniejszego Konkursu, tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, w tym wizerunku, na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu i przyjmuje do
wiadomości informacje podane w §6 niniejszego Regulaminu;
g) wykona zadania konkursowe zgodnie z Regulaminem.
3. Każdy Uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie w komentarzu do informacji (post) o konkursie na
portalu społecznościowym Facebook.
§5
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest do polubienia strony na fanpage’u „Zielone
Mysłowice”, udostępnienia postu konkursowego na swoim profilu oraz umieszczeniu odnośnika do niego w

komentarzu pod postem o konkursie na portalu społecznościowym Facebook w terminie od 24.06.2022 r.
do 31.08.2022 r. w taki sposób, by dostęp do zdjęć był swobodny, jawny i nielimitowany.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród umieszczonych zdjęć w komentarzu pod
postem o konkursie na portalu społecznościowym Facebook wyłoni laureatów konkursu.
3. Przy ocenie zdjęć Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematu zdjęć z tematyką Konkursu, trafność przedstawienia;
b) oryginalność podejścia do tematu ;
c) nawiązanie do pozytywnych przykładów zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowywania do
ponownego użycia, recyklingu, upowszechniania idei segregowania odpadów komunalnych.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator przewiduje trzy główne nagrody rzeczowe, dla autorów najlepszych zdjęć o wartości:
a) do 1 500zł - I miejsce,
b) do 1 000 zł - II miejsce,
c) do 500 zł - III miejsce,
oraz trzy nagrody w ramach wyróżnienia.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Mysłowice oraz na fanpage’u
„Zielone Mysłowice” do 30.09.2022 r., a zwycięzcy Konkursy zostaną poinformowani o tym fakcie w
wiadomości prywatnej poprzez portal społecznościowy Facebook.
§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 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.
2. Zgodnie z art. 13 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, organizator konkursu informuję, że:
a) organem będącym administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z
siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 w Mysłowicach;
b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice- adres e-mail:
m.patalag@um.myslowice.pl;
c) podanie danych wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, w celu
wzięcia udziału w Konkursie fotograficznym pn. „EKOlogiczne wakacje w obiektywie”;
d) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
e) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie w Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt tzn. kategorią archiwalną wynikającą z Instrukcji Kancelaryjnej;
g) posiada Pan/Pani następujące prawa:
- dostępu do danych;
- sprostowania danych;
- usunięcia danych;
- ograniczenia przetwarzania danych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- przeniesienia danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h) Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i
nie będą przetwarzane w celu profilowania;
i) osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem;

j) uczestnictwo w konkursie i podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie
brak możliwości uczestnictwa w Konkursie.
§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej Pracy Konkursowej oraz dysponuje pełnią praw
autorskich i że udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze zdjęć konkursowych oraz ich
modyfikacji na polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do obrotu;
b) wprowadzenie do pamięci komputera;
c) nieodpłatne używanie;
d) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie;
e) rozpowszechnianie, w tym publiczne udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach społecznościowych, a w
szczególności w internecie.
2. W przypadku wystąpienia na zdjęciach osób trzecich Autor oświadcza, że dysponuje zgodą na
wykorzystanie wizerunku osób występujących na zdjęciach.
3. Zdjęcia konkursowe nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo,
nieobyczajnych lub godzących w zasady wychowania i kultury osobistej.
4. Zdjęcia nie spełniające warunków regulaminowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biorąc udział w konkursie Uczestnicy potwierdzają znajomość niniejszego Regulaminu i zobowiązują się
do jego przestrzegania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
3. Organizator ma wyłączne prawo podjęcia decyzji o dyskwalifikacji Uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich
przestrzegania.
6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
8. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników związanych z uczestnictwem w
Konkursie.

