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Regulamin Konkursu „Sosnowiec na wakacjachˮ 

 

§ 1 

 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu „Sosnowiec na wakacjachˮ, zwanym dalej „Konkursemˮ, jest  

Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCWˮ sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 11  

w Sosnowcu. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia 

konkursu „Sosnowiec na wakacjachˮ.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 12.00 i trwa do 2 września 2019 r.  

 

§ 2 

 Cel i przedmiot Konkursu 

1. Celem Konkursu jest promowanie Miasta Sosnowca oraz aktywizacja mieszkańców  

w tworzeniu pozytywnego wizerunku Sosnowca. 

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór sześciu ciekawych, oryginalnych i inspirujących 

fotografii i/lub filmów, które pokazują i promują miasto Sosnowiec podczas letniego 

wypoczynku w okresie lipiec – sierpień 2019 r.  

 

§ 3 

 Wymagania konkursowe 

1. Konkurs ma charakter otwarty.  

2. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie trzy fotografie i/lub jeden film, które 

nie były do tej pory zgłaszane lub nagradzane w żadnym konkursie. Liczba nadesłanych prac 

nie wpływa na decyzję Jury.  

3. W przypadku przekazania przez Uczestnika Konkursu większej liczby prac niż zakłada 

Regulamin, Jury będzie oceniać pierwsze trzy pliki, zawierające fotografie i pierwszy z plików 
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filmowych.  

4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji 

zdjęcia.  Fotografie lub filmy powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej, polegającej 

w szczególności na usunięciu lub dodaniu w wyniku obróbki graficznej treści pochodzących z 

innych źródeł - aniżeli utworów uczestnika konkursu - będą odrzucane. W przypadku filmu 

dopuszcza się montaż plików autorstwa uczestnika konkursu w jedną całość.  

5. Fotografie powinny być zapisane w formacie JPG, rozdzielczość minimum 2000 pikseli na 

dłuższym boku. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. 

6. Film może zostać nakręcony dowolną techniką i dowolnym urządzeniem o rozdzielczości 

1280x720 pikseli lub 1920x1080 pikseli i nie może przekraczać długości 1 minuty w formatach: 

.mp4, .mov, .avi. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna, m.in. teledysk, wideo, reportaż, 

animacja.  

7. Fotografie i/lub film należy przekazywać na następujących nośnikach (do wyboru): 

1) płyta CD lub DVD, 

2) forma elektroniczna – poprzez przesłanie prac na adres: redakcja@kuriermiejski.com.pl, w 

szczególności w postaci umieszczenia w serwisie do publikacji video, np. Youtube lub na 

internetowym dysku, np. google drive, przesyłając link do pobrania pliku.  

8. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym  

w szczególności dóbr osobistych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych,  

w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne 

 i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym także uczucia religijne, przedstawiających przemoc 

albo materiały o tematyce rasistowskiej, dyskryminacyjnej, naruszające prawo do prywatności. 

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą służyć propagowaniu poglądów politycznych autora, ani 

też mieć charakteru złośliwego w stosunku do Gminy Sosnowiec i jej mieszkańców. 

 

§ 4 

 Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Gminy 

Sosnowiec, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba, która ukończyła  

18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, członkowie Jury, w tym osoby im najbliższe.  Przez osobę 

mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl
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najbliższą należy rozumieć małżonka, zstępnego, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku 

przysposobienia, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.  

3. Prace Uczestników, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych  

w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje wprowadzające Organizatora 

w błąd - zostaną odrzucone.  

 

§ 5 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Prace konkursowe (fotografia/e i/lub film) z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia, 

stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, można przesłać na adres e-mail: 

redakcja@kuriermiejski.com.pl (w temacie wiadomości wpisać: konkurs „Sosnowiec na 

wakacjachˮ), nadesłać pocztą w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: konkurs „Sosnowiec na 

wakacjachˮ na adres: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCWˮ sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 

41-200 Sosnowiec lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: konkurs „Sosnowiec na 

wakacjachˮ w siedzibie redakcji „Kuriera Miejskiegoˮ, ul. 3 Maja 11 (pok. 216-218), 41-200 

Sosnowiec, w godz. otwarcia redakcji, tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00, od wtorku 

do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 13.00.  

2. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie oraz bez wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia nie będą rozpatrywane przez Jury. Decyduje data wpływu zgłoszenia do 

Organizatora.  

3. W nazwie każdego pliku z pracą konkursową powinna znaleźć się informacja z imieniem  

i nazwiskiem Uczestnika.  

4. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do dnia  

2 września 2019 r., tj. w siedzibie redakcji do dnia 2 września 2019 r. do godz. 18.00, drogą 

elektroniczną do dnia 2 września 2019 r. do godz. 23.59. W przypadku przesłania prac pocztą 

liczy się data stempla pocztowego.  

5. Każdy Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz 

przesłanie jej Organizatorowi oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa 

autorskie (osobiste i majątkowe) do nadesłanych prac konkursowych oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach i ukazane w filmie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 

i ich publiczne udostępnienie.  

6. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia oraz przesłanie jej 

Organizatorowi oświadcza, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na 

mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl
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rzecz Organizatora z dniem ogłoszenia wyników Konkursu, w sposób nieodpłatny, 

nieograniczony terytorialnie ani czasowo na następujących polach eksploatacji: 

1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez 

wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie 

ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 

formatu, systemu lub standardu, 

3) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 

udostępnianie pracy konkursowej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym, 

4) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

5) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 

satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także 

poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

6) wymianę nośników, na których prace utrwalono, 

7) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

8) wykorzystanie w całości lub fragmentów prac konkursowych do celów promocyjnych 

 i reklamy Organizatora lub Gminy Sosnowiec, 

9) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji pracy 

konkursowej, 

10) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji pracy konkursowej, prawo do 

rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami pracy konkursowej oraz prawo 

udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 

wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

7. Rozporządzenie prawami, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie jest ograniczone 

co do terytorium i liczby wydań. 

8. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 

autorskich praw zależnych. 

9. Rozporządzenie prawami, o których mowa w § 5 Regulaminu, następuje na czas 

nieokreślony. 
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10. Organizatorowi przysługuje prawo rozporządzania prawami, o których mowa w ustępach 

poprzedzających oraz udzielania licencji bez zezwolenia Uczestnika Konkursu.  

11. Uczestnikowi Konkursu z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych określonych  

w § 5 niniejszego Regulaminu nie przysługuje wynagrodzenie. 

12. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa  

w niniejszym Regulaminie, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym,  

w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, Uczestnik ponosi wyłączną  

i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem 

poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej, osoba ta 

podlega wykluczeniu z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej 

przez Organizatora nagrody.   

 

§ 6 

   Ocena prac konkursowych 

1. Wszystkie fotografie i filmy nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury, powołanego przez 

Organizatora. 

2. W skład Jury wchodzi sześć osób powołanych przez Organizatora Konkursu.  

3. Ocena fotografii i filmów będzie przebiegać dwuetapowo: 

1) I etap: sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym, 

2) II etap: ocena przeprowadzona przez Jury wszystkich nadesłanych prac konkursowych 

spełniających kryteria formalne i techniczne oraz wybór maksymalnie sześciu prac.  

4. Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę: 

1) wartość merytoryczną: zgodność pracy z tematem konkursu, 

2) wartość artystyczną: pomysłowość i kreatywność, 

3) jakość techniczną: estetykę pracy, kompozycję, montaż, jakość fotografii lub obrazu  

i dźwięku filmu.  

5. Finaliści zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą elektroniczną na 

wskazany przez Uczestnika adres e-mail lub drogą telefoniczną  

w terminie do dnia 23 września 2019 r.  

6. Wybrane prace konkursowe zostaną opublikowane, w szczególności na stronach: 

www.sosnowiec.pl, www.kuriermiejski.com.pl, czasopiśmie „Kurier Miejskiˮ, profilach FB 

„Sosnowiec Łączyˮ, „Sosnowiec – Centrum Informacji Miejskiej” i „Kuriera Miejskiegoˮ oraz 

komunikatach i materiałach prasowych wraz z podaniem imienia, nazwiska i wieku autorów 

prac, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę.  

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.kuriermiejski.com.pl/
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7. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników 

Konkursu. Od decyzji Jury nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 

8. Organizatorzy mogą unieważnić Konkurs bez podawania przyczyn.  

 

§ 7 

 Nagrody 

1. W Konkursie zostaną przyznane jedna nagroda główna i pięć wyróżnień w wysokości: 

1) 5000,00 zł – nagroda główna, 

2) 1000,00 zł – wyróżnienia. 

2. Nagrody finansowe zostaną przekazane Laureatom nie później niż do dnia 11 października 

2019 r.  

3. O terminie odbioru nagrody finansowej Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie  

lub wiadomością e-mail – nie później niż do dnia 23 września 2019 r. 

4. Laureaci Konkursu przed odbiorem nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego 

oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu.   

5. Laureat Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.  

6. Laureatowi Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji 

nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

7. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata Konkursu do dnia 11 października 2019 

r., nagroda przechodzi na własność Organizatora.  

 

§ 8 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 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)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, Administratorem danych osobowych 

udostępnionych w ramach Konkursu jest Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW”  

sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 41-200 Sosnowiec (dalej zwana „Administratorem”). 

2. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Administratora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia, 

adres e-mail, adres do korespondencji. 
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3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych  

w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników 

Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko, wiek) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie. 

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłając na adres e-mail: 

redakcja@kuriermiejski.com.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na 

przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane  

w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, 

jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres możliwie najkrótszy 

dla realizacji i promocji Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, 

w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie 

roszczeń. 

9. Każdemu Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez 

Organizatora przysługują następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

c) osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
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e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

 z przepisów prawa, 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, 

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 

podstawy sprzeciwu, 

5) prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

b) przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

a) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Uczestnika, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, 

w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa  

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 

10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 

RODO. 

 

§ 9 

 Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.sosnowiec.pl, 

www.kuriermiejski.com.pl, na profilu FB „Sosnowiec Łączyˮ, „Sosnowiec – Centrum 

Informacji Miejskiej”, „Kuriera Miejskiegoˮ oraz w siedzibie Sosnowieckiej Korporacji 

Wydawniczej „SCWˮ sp. z o.o. w Sosnowcu (ul. 3 Maja 11, pok. 216-218).  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O każdorazowej 

zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie: www.kuriermiejski.com.pl.  

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z udziału  

w Konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.   

5. Zgłoszenie pracy konkursowej przez Uczestnika jest jednoznaczne z zapoznaniem się  

i zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu.  

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda pieniężna zostanie wydana na rzecz Laureata po 

wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do 

uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. 

Organizator Konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu 

skarbowego w imieniu Laureata. 

7. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać  

w Sosnowieckiej Korporacji Wydawniczej „SCWˮ sp. z o.o. pod adresem: ul. 3 Maja 11, II 

piętro, pok. 216-218, e-mail: redakcja@kuriermiejski.com.pl, tel. 600 676 194.  

8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną treść.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

Załączniki: 

• Karta zgłoszenia 

 

http://www.sosnowiec.pl/
http://www.kuriermiejski.com.pl/
http://www.kuriermiejski.com.pl/
mailto:redakcja@kuriermiejski.com.pl

