
 
 
 

 
 
PKSU. 0541.11.2021 

 
 Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Cztery pory roku w Busku‐Zdroju” 

 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko‐Zdrój.  
2. Zasady  Konkursu  określa  niniejszy  regulamin,  który  wchodzi  w  życie  z  dniem  rozpoczęcia 

konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
3. Przesłanie  zdjęć  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  poddaniem  się  uczestnika  procedurze 

regulaminowej konkursu. 
4. Konkurs  adresowany  jest  do  osób  pełnoletnich,  posiadających  pełną  zdolność  do  czynności 

prawnych. Możliwe  jest  zgłoszenie  fotografii  osoby  nieletniej,  pod warunkiem  jej  formalnego 
reprezentowania przez rodzica lub opiekuna prawnego (prawa autorskie będą w takim wypadku 
wykonywane) 

 
§ 2  

ZGŁOSZENIE 
 

1. Poprawne zgłoszenie zawiera jedno lub więcej zdjęć nadesłanych w formacie jpg. wraz z opisem 
sfotografowanego miejsca  lub obiektu, wykonane na  terenie Gminy Busko‐Zdrój w dowolnym 
okresie  w  ciągu  roku.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  do  konkursu maksymalnie  10  wszystkich 
zdjęć.  

2. Mając na względzie zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności   cyfrowej 
osobom ze szczególnymi potrzebami  ‐ autor zdjęcia dokonuje szczegółowego opisu zgłoszonej 
fotografii  maksymalnie  do  600  znaków.  Opis  ten  zostanie  zamieszczony  wraz  ze  zdjęciem. 
Powyższe  zasady  mają  na  celu  umożliwienie  wzięcia  udziału  w  głosowaniu  przez  osoby  z 
dysfunkcją wzroku.  

3. Wszystkie  prawidłowo  opisane  zdjęcia,  po  dopełnieniu  procedury  ich  zgłoszenia,  które  we 
wskazanym terminie wpłyną na adres poczty promocja@umig.busko.pl zostaną automatycznie 
zakwalifikowane do udziału we wszystkich trzech kategoriach konkursu, o których mowa w pkt. 
8 niniejszego regulaminu. 

4. Parametry techniczne fotografii: 
a) zdjęcia  powinny  być  w  rozdzielczości  umożliwiającej  wydrukowanie  ich  w  dobrej  jakości, 

preferowana rozdzielczość co najmniej 300 DPI.  
b) ustawienie dowolne tj. w  poziomie lub w pionie,  
c) kolory – preferowane są zdjęcia kolorowe, dopuszczalne są fotografie czarno‐białe i w sepii, 

pod warunkiem rozpoznawalności pory roku, jaką przedstawia. 
5. Sposób  przesłania  zdjęć  –  bezpośrednio  drogą  mailową  (pliki  jpg)  lub  za  pomocą           

WeTransfer  na  adres  promocja@umig.busko.pl.  W  przypadku  wystąpienia  problemów 
z przesłaniem zdjęć prosimy o kontakt pod numerami telefonów 41 370 52 09 oraz 41 370 52 
07 w dni robocze w godzinach 8.00‐14.00. 

6. Wraz  z  przesłaniem  fotografii  należy  przesłać  skanem  podpisane  oświadczenia,  których  wzór 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Brak oświadczenia eliminuje nadesłane zdjęcia z 
konkursu – zgłoszenie będzie uznane za niekompletne. 

7. Prace złożone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie. 
 

 
 



 
 
 

§ 3 
 SPOSÓB REALIZACJI KONKURSU 

 
1. Przesłane  zdjęcia  zostaną  umieszczone  na  profilu  społecznościowym  Facebook  Busko‐Zdrój 

Gmina  Uzdrowiskowa  i  poddane  publicznej  ocenie.  Fotografie  poddane  głosowaniu  będą 
umieszczane anonimowo.  

2. Praca bez imienia i autora fotografii nie zostanie uwzględniona w konkursie.  
3. Każdy przyznany przez głosujących na zdjęcie emotikon jest równoważny z przyznaniem zdjęciu  

jednego punktu. Pod uwagę będą brane tylko głosy oddane pod postem udostępnionym na FB 
Busko‐Zdrój Gmina Uzdrowiskowa.  

4. W  momencie  oceny  zostanie  wykonany  print  screen  punktacji,  który  zostanie  załączony  do 
dokumentów konkursowych. 

5. Dodawanie zdjęć oraz publiczna ocena rozpocznie się 15 grudnia i zakończy się 29 grudnia 2021 
r. o północy. 

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.busko.pl oraz FB Busko‐Zdrój 
Gmina  Uzdrowiskowa  najpóźniej  31  grudnia  do  godz.  15:00  poprzez  wskazanie  z  imienia  i 
nazwiska autora zdjęcia. 

7. W konkursie zostaną przyznane 3 nagrody: 
a) Dla  autora,  który  otrzymał  największą  liczbę  punktów  w  powszechnym  głosowaniu  na 

profilu społecznościowym Facebook: Busko‐Zdrój Gmina Uzdrowiskowa.  
Laureat  otrzyma  następujące  nagrody:  Słuchawki  JBL  TUNE500BTWHT  Smartband  Xiaomi 
MiBand 5Power Bank VAKOSS 5000MAH złot 

b) Dla autora zdjęć, o doskonałych parametrach technicznych oraz przydatności  fotografii do 
celów związanych z promocją Gminy Busko‐Zdrój. 
Laureat otrzyma zestaw: Power Bank  IBOX PB03 12000 MA, Smartwatch Forever ForeVive 
SB‐320  

c) Dla autora najlepszego zdjęcia w kategorii szczególnej pn. „Świąteczna pocztówka z Buska‐
Zdroju”,  przy  czym  nie  ma  konieczności  jego  obróbki  pod  kątem  dodatkowej  grafiki  czy 
napisów pocztówkowych – oceniana będzie jedynie fotografia.  

d) Laureat otrzyma nagrodę w postaci Smartwatcha Maxcom FW47 lite  
8. Nagrody  w  konkursie  zostały  ufundowane  przez  Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa  Rybacka 

„Świętokrzyski karp”. 
 

§ 4 
HARMONOGRAM KONKURSU 

 
1. Nadsyłanie prac: od momentu ogłoszenia konkursu do 15 grudnia 2021 r. 
2. Dodawanie prac do galerii konkursu: od 15 do 18 grudnia 2021 r. 
3. Ocena publiczna: od 15 do 29 grudnia 2021 r. 
4. Ogłoszenie wyników 31 grudnia 2021 r. 
 

§ 5 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W momencie  zgłoszenia  przez  Uczestnika  utworu  w  postaci  zdjęcia,  na  Organizatora 

nieodpłatnie  przechodzą  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  prawa  pokrewne  w  zakresie 
następujących pól eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu ‐ prawo do wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, wprowadzania utworu do pamięci komputera oraz sieci multimedialnych; 

b) w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  ‐
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w  zakresie  rozpowszechniania  utworu  w  sposób  inny  niż  określony  w  pkt  b)  ‐  publiczne 
wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie,  a 



 
 
 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  co  obejmuje  rozpowszechnianie 
w przewodnikach  katalogach,  drukach  promocyjnych  i  reklamowych,  ogłoszeniach 
i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w 
sieci  Internet,  jak  również  techniką  webcastingu,  simulcastingu,  videocastingu  oraz 
wszelkich  innych  form  transmisji  internetowej  oraz  rozpowszechniania  za  pośrednictwem 
sieci  telefonicznych  (w  sieciach  stacjonarnych  lub  komórkowych),  w  szczególności  za 
pomocą:  telefonu komórkowego (w tym także WAP)  i urządzeń cyfrowych (np.: dekodery, 
VOD,  PPV,  komputery  osobiste  i  inne),  rozpowszechnianie  we  wszelkich  innych  formach 
komunikacji, promocji lub reklamy (np. na gadżetach); 

d) udostępniania  ich  innym osobom w  celach  komercyjnych w publikacjach  i  opracowaniach 
opisujących Miasto Busko‐Zdrój; 

e) prawo  do  trwałego  lub  czasowego  zwielokrotnienia  utworu  w  całości  lub  w  części,    
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

f) prawo do wykorzystania  utworu  i  jego modyfikacji  oraz  adaptacji we wszelakiego  rodzaju 
dostępnych  formach,  m.in.  w  środkach  reklamy,  w  tym  reklamy  telewizyjnej,  radiowej, 
prasowej,  internetowej,  reklamy  zewnętrznej  (Outdoor),  materiałach  reklamowych  nie 
przeznaczonych  do  prezentacji  w  mediach  (BTL),  plakatach,  ulotkach  reklamowych, 
broszurach oraz innych akcesoriach reklamowych. 

2. Od chwili nabycia autorskich praw majątkowych do utworu, Uczestnik zezwala   Organizatorowi 
na  wykonywanie  na  zasadzie  wyłączności  zależnego  prawa   autorskiego  w  rozumieniu  art.  2 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w stosunku do wszelkich opracowań utworu, 
tj.  wyraża  zgodę  na  korzystanie,  rozporządzanie  i  rozpowszechnianie   opracowań  utworu,  a 
także  dokonywanie  w  nim  zmian  i   modyfikacji,  ponadto  w  tym  samym  terminie  Uczestnik 
przenosi  na  Organizatora  wyłączne  prawo  zezwalania  na  wykonywanie  zależnego  prawa 
autorskiego. Wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach  eksploatacji 
wymienionych w ust. 1.            

3. Organizator  ma  prawo  do  swobodnego  dysponowania  nabytymi  majątkowymi  prawami 
 autorskimi,  w  tym  przeniesienia  ich  na  inny  podmiot,  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat, 
wynagrodzeń na rzecz Uczestnika zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. 

4. Uczestnik  konkursu  oświadcza,  że  utwory  nie  są  obciążone  prawami  osób  trzecich, 
a w  szczególności,  że  własnościowe  oraz  osobiste  i  majątkowe  prawa  autorskie  do  utworów 
przysługują Uczestnikowi zakresie wskazanym w ust. 1.  

 
§ 6 

WIZERUNEK OSÓB TRZECICH 
 

1. Uczestnik konkursu zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgody od osób, których wizerunek znajduje 
się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne wykorzystywanie ich 
wizerunku,  w  tym  również  jego  publiczne  rozpowszechnianie  przez  Gminę  Busko‐Zdrój,  o  ile 
przepisy prawa wymagają w danym przypadku uzyskania takiej  zgody, we wszelkich działaniach, 
a  w  szczególności  do  celów  edukacyjnych,  informacyjnych,  reklamowych,  promocyjnych 
i marketingowych. 

2. Uczestnik  konkursu  zapewnia,  że  w  pozostałym  zakresie  zgłoszone  przez  niego  do  konkursu 
zdjęcia nie będą naruszały dóbr osobistych innych osób. 

3. W zakresie powyższych oświadczeń Uczestnik konkursu ponosi względem Gminy Busko‐    Zdrój 
pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  obejmująca  w  szczególności  szkodę  bezpośrednią, 
koszty  sądowe,  koszty  pomocy  prawnej  świadczonej  w  celu  obrony  interesów  Gminy  Busko‐
Zdrój oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Gminę Busko‐Zdrój  w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych  do konkursu zdjęciach z 
tytułu naruszenia  ich dóbr osobistych. Powyższe nie zwalnia Uczestnika konkursu z obowiązku 
współdziałania z Gminą Busko‐Zdrój w celu skutecznej   obrony przed roszczeniami takich osób 
trzecich dotyczących naruszenia praw do ich  wizerunku. 

 



 
 
 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU 
 
1) 
 
………………………………………………………………………………… 
     /imię i nazwisko autora fotografii/ 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z postanowieniami Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Cztery 
pory roku w Busku‐Zdroju”. 

 
                                                                       ……………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                          /data i podpis autora fotografii/ 
 
2) 

Ja niżej  podpisana/y  zgodnie  z  art.  6 ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady UE 
2016/679 z  27  kwietnia  2016  r.  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia 
dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych),  zwanego  dalej  „RODO”,  wyrażam 
wyraźną  i  dobrowolną  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Urząd  Miasta  i Gminy  Busko‐Zdrój  mojego 
wizerunku  na  stronie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Busku‐Zdroju  oraz  profilach  facebookowych  jako 
uczestnika konkursu „Cztery pory roku w Busku‐Zdroju.  

 
                                                                       …………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                        /data i podpis autora fotografii 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Na podstawie 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  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o 
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 zwanego dalej RODO  informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Busku  Zdroju jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Busko‐Zdrój, ul. Mickiewicza 10,28‐100 Busko‐Zdrój, tel. 41 3705200, 
adres  e‐mail: urzad@umig.busko.pl. 

2. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  może  Pani/Pan  kontaktować  się  
z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 41 3705260, adres e‐mail: iod@umig.busko.pl. 

3. Pani/Pana  dane  osobowe  (imię  i  nazwisko,  adres  e‐mail,  nr  telefonu,  wizerunek  zwycięzcy 
konkursu) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  konkursu  fotograficznego  „Cztery pory 
roku w Busku‐Zdroju” w ramach promocji miasta Busko‐Zdrój. Podstawą prawną przetwarzania 
Pani/Pana danych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 lit. a 
oraz  e  RODO)  –    wykonanie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  czas  wynikający  z  przepisów  dotyczących 
archiwizacji, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (5 
lat). 



 
 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich 

poprawiania,  otrzymania  ich  kopii,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo wniesienia  sprzeciwu  a 
także  prawo  do  cofnięcia  zgody w  dowolnym momencie  bez wpływu  na  zgodność  z  prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa. 

8. Uczestnictwo  w  konkursie  jest  dobrowolne,  jednakże  podanie  danych  osobowych  jest 
niezbędne do jego realizacji, za wyjątkiem danych na które została udzielona dobrowolna zgoda. 

9. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
 
 
 
 


