
Załącznik do Zarządzenia Nr V/77/2021 

Burmistrza Miasta Jasła 

z dnia 5 lipca 2021 r.  

 

 

 

Regulamin  

Konkursu fotograficznego „Pnącza w obiektywie” 

 
 

§ 1. Zasady ogólne 

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Pnącza w obiektywie”, zwanego dalej „konkursem” 
jest  Miasto Jasło, 38-200 Jasło, ul. Rynek 12, poprzez Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw 
Społecznych, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs trwa do 30 lipca 2021 r. 

3. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu, będzie czuwać nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu.  

4. Celem konkursu jest włączanie mieszkańców w proces rewitalizacji Jasła, zaprezentowanie 
jasielskich przestrzeni obsadzonych pnączami a także przedstawienie własnych doświadczeń 
związanych z uprawą roślin pnących. Nadrzędnym celem akcji jest edukacja ekologiczno-
rewitalizacyjna poprzez propagowanie zalet i efektów sadzenia pnączy w mieście. 
 

§ 2. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób: dzieci, młodzieży  
i dorosłych, zainteresowanych tematyką konkursu, zwanych dalej „Uczestnikami”.  

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie zdjęcia konkursowego i przesłanie go 
wraz z formularzem zgłoszeniowym.  

 
§ 3. Zgłoszenie udziału i wymagania dotyczące zdjęć 

1. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia, przedstawiające miejskie przestrzenie porośnięte roślinami 
pnącymi a także prywatne ogrody z roślinami pnącymi. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie: 

a) Kategoria I: Detale z ogrodu – zdjęcia przedstawiające własne doświadczenia  z hodowli 
roślin pnących w swoich ogrodach, 

b) Kategoria II: Pnącza jako element miejskiego krajobrazu – zdjęcia przedstawiające rośliny 
pnące w szerszej perspektywie. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 autorskie zdjęcia w jednej z ww. kategorii wraz  
z tytułem i lokalizacją sfotografowanych pnączy. Można jednocześnie zgłosić zdjęcia w dwóch 
kategoriach.  

4. Zdjęcia należy składać w formacie cyfrowym. Parametry techniczne zdjęcia:  

 zdjęcie poziome (min. szerokość: 3508 pikseli, min. wysokość: 2480 pikseli) lub pionowe (min. 
szerokość: 2480 pikseli, min. wysokość: 3508 pikseli) przy wydruku w formacie A4 lub 
mniejszym o bardzo dobrej rozdzielczości, 

 rozdzielczość: min. 300 dpi,  

 format pliku: JPEG. 

5. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wrsis@um.jaslo.pl wraz z wypełnionym, 
podpisanym i zeskanowanym formularzem zgłoszeniowym lub formularzem podpisanym 
elektronicznie. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Dokonanie zgłoszenia na konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w niniejszym 
regulaminie. 



 
§ 4. Wykorzystanie zdjęć 

1. Z chwilą zgłoszenia zdjęć do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej  
i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie ze zdjęć 
zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062) w szczególności: 

 wykorzystanie zdjęć w publikacjach, folderach, kalendarzach, czasopismach, albumach, 
przewodnikach oraz wszelkich innych promocyjnych materiałach wydawniczych, których 
wydawcą lub współwydawcą jest organizator, a także na afiszach, plakatach, tablicach 
informacyjno-promocyjnych, banerach,  

 w celach promocyjnych podczas organizowanych przez Organizatora akcjach, wystawach oraz 
na stronach internetowych i w mediach. 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem i wyłącznym właścicielem zdjęć przekazanych na      
konkurs oraz, że nie naruszają one jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani 
obowiązujących przepisów prawa, jak również, że zdjęcia nie brały udziału w innych konkursach. 
Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania zmian i przeróbek zdjęć, 
w tym również do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.  

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że prawa osób sfotografowanych zostały wyjaśnione i osoby te   
wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Organizatora 
oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby 
kierować przeciwko organizatorowi.  

 

§ 5. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody 

1. Po upływie ostatecznego terminu na zgłoszenia komisja konkursowa dokona oceny zdjęć 
i wyłoni zwycięzców. 

2. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 miejsca. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają nagrody 
rzeczowe. 

3. Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na plenerowej wystawie pokonkursowej w czasie 
jesiennej Akcji „Pnącza dla Jaślan”. 

 
§ 6. Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła  
z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie na 
wskazany adres siedziby oraz telefonicznie: 13 448 63 00 lub pod adresem e-mail: 
urzad@um.jaslo.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować 
poprzez adres e-mail: iod@um.jaslo.pl lub na w/w adres we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody  
w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione lokalnym mediom.  
5. Nie przekażemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
6. Przechowujemy zebrane dane do czasu zrealizowania celów przetwarzania opisanych powyżej 

lub do momentu cofnięcia zgody.  
7. Przysługuje Państwo prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli zachodzą przesłanki do tych 
uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego  
w sprawach ochrony danych osobowych.  

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek brak jej wyrażenia uniemożliwi 
uczestnictwo w konkursie. 

10. Dane w ramach wyrażonej zgody nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany. 

mailto:urzad@um.jaslo.pl


 
 

§ 7.  Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora 
www.um.jaslo.pl 

2. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmie 
Organizator konkursu. 

5. Dodatkowe informacje na temat konkursu będą udzielane pod nr tel. 13 44 86 317. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.um.jaslo.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………...………………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………...………………………………….………. 

Telefon kontaktowy, e-mail: …………………………………………………………………………..…………….……… 

 

WYKAZ ZDJĘĆ ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU  
(max. 3 zdjęcia w jednej kategorii wraz z tytułem i miejscem wykonania): 

 

KATEGORIA I   Detale z ogrodu:  

1. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

2. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

3. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

KATEGORIA II   Pnącza jako element miejskiego krajobrazu: 

1. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

2. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

3. ……………………...………………………..…………................................................................................ 

 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu fotograficznego 
„Pnącza w obiektywie”. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora ww. Konkursu do 
celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją. Zostałem/am poinformowany, że 
podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wycofanie przeze mnie zgody jest jednoznaczne  
z rezygnacją z udziału w konkursie. Wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć  
z moim wizerunkiem utrwalonym podczas odbioru nagród. 
 
 

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

    Miejscowość, data                    Podpis uczestnika 

 

Zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………… (imię i nazwisko dziecka)  
w Konkursie fotograficznym „Pnącza w obiektywie”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych mojego dziecka w celach związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.  
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka 
utrwalonym podczas odbioru nagród. Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna: ………………………………. 

 

 

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

    Miejscowość, data               Podpis rodzica/opiekuna 


