Załącznik do zarządzenia
Nr 288/2020
Burmistrza Brodnicy
z dnia 25.09.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU „Brodnica, moje miasto a w nim…”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miejski w Brodnicy, z siedzibą w Brodnicy 87-300, ul.
Kamionka 23, NIP 874-17-40-467,
zwany dalej Organizatorem.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru
nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, które ukończyły 18 lat lub osoby
niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych zamieszkujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadające adres korespondencyjny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące
warunki:
1) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
2) oświadcza, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności
autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz że rozpowszechnienie utworu nie
będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawianych osób;
3) nadesłanie na Konkurs fotografii, na których znajdują się wizerunki osób jest równoznaczne z
posiadaniem przez autora fotografii zgody na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku;
4) wyraża zgodę na nieodpłatne wykonywanie zdjęć, nagrywanie filmów podczas uroczystości
ogłoszenia wyników Konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej oraz rozpowszechnianie
wizerunku uczestnika Konkursu na utworach fotograficznych, filmowych bez ograniczeń czasu,
terytorium, liczby egzemplarzy oraz oświadcza, że nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z
tytułu rozpowszechniania jego wizerunku.
2. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

§ 3 Zasady Konkursu
1. Temat konkursu: Kolory miasta
2. Konkurs zorganizowany zostanie w 2020 roku.
3. Data ogłoszenia Konkursu, termin nadsyłania prac konkursowych oraz ogłoszenie wyników
zostanie opublikowana na stronie www.brodnica.pl i/lub na Fanpage Urzędu Miejskiego w
Brodnicy na portalu Facebook: (https://www.facebook.com/Brodnica.PL.oficjalny.profil.miasta).
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia związanego z tematem konkursu zawartym w §
3 ust. 1 w formacie jpg o bokach od 2000 pikseli na nośniku CD, DVD lub pendrive, zgodnego z
ogłoszonym konkursem. Prace konkursowe wraz z podpisaną kartą zgłoszenia i wymaganymi
podpisanymi oświadczeniami stanowiącymi załącznik do niniejszego Regulaminu należy przesłać
na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny - RWI”
6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie.
7. Jeden uczestnik może zdobyć jedną nagrodę.
8. Zdjęcia konkursowe zamieszczane będą na Fanpage Urzędu Miejskiego w Brodnicy na portalu
Facebook: (https://www.facebook.com/Brodnica.PL.oficjalny.profil.miasta) i/lub na stronie
www.brodnica.pl.
9. Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w Regulaminie lub przesłane po
terminie trwania Konkursu, nie będą oceniane.
10. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego w
Brodnicy na Facebooku i na stronie www.brodnica.pl.
11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu w całości,
zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim warunków i zasad, jak również
potwierdzenie, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie oraz wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów Konkursu
zgodnie z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
12. Uczestnictwo w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym również prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
13. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym
uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w
przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do
przyznania nagrody, a także w przypadku nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów niezwiązanych z tematyką Konkursu,
obraźliwych lub wulgarnych oraz gdy ma podejrzenia, że umieszczony wpis narusza prawa
autorskie osób trzecich.

15. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku,
gdyby użyte przez niego treści/grafiki/zdjęcia naruszały prawa osób trzecich.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców
1. Organem dokonującym weryfikacji prac konkursowych oraz decydującym o przyznaniu nagród
w Konkursie będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Zdzisława Marciniak;
2) Adam Kalisz;
3) Maria Mełnicka - fotografik;
4) Wiesława Kopiczyńska – fotografik.
3. Wyłonienie zwycięzców Konkursu odbędzie na posiedzeniu zamkniętym, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
4. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, Komisja Konkursowa oceni wszystkie prawidłowo
nadesłane prace konkursowe i dokona wyboru najlepszych prac. Na tej podstawie Komisja
Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu.
5. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę, tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki
określone w Regulaminie.
6. Przewidziana jest również nagroda internautów. W celu wyłonienia zwycięzcy tej kategorii,
przeprowadzone zostanie głosowanie wśród internautów na profilu facebookowy Organizatora
(https://www.facebook.com/Brodnica.PL.oficjalny.profil.miasta/). Głosowanie polegać będzie na
zareagowaniu na zdjęcie w poście konkursowym organizatora. Autor zdjęcie z największą ilością
reakcji otrzyma nagrodę internautów.
7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej za pośrednictwem maila, który został
podany w karcie zgłoszenia.

§ 5 Nagrody
1. Za zajęcie pierwszego miejsca Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości
1000 zł brutto. Za zajęcie drugiego miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 500 zł
brutto, za zajęcie trzeciego miejsca laureat otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto.
Zwycięzca głosowania wśród internautów otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 250 zł brutto.

2. Nagrody nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrodę Zwycięzca/ laureat odbierze osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora.
5. Zwycięzca/ laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
Nie przysługuje mu również prawo do wyboru nagrody lub zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagrody ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Przy odbiorze nagrody należy
okazać dokument potwierdzający tożsamość.
6. Zwycięzca/ laureat zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników skontaktować
się z Organizatorem (wysyłając e-mail na adres akalisz@brodnica.pl) w celu potwierdzenia
przyjęcia nagrody, podania danych osobowych potrzebnych do jej przekazania.
7. Zwycięzca/ laureat, który nie skontaktuje się z Organizatorem w czasie wskazanym w ust. 6 traci
prawo do odbioru nagrody.
8. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację nagród w Konkursie jest Organizator.
9. Nagroda niezrealizowana we wskazanym przez Organizatora terminie przepada.

§ 6 Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (87-300),
ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz
Brodnicy.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w
siedzibie Administratora lub pod nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pan/Pani zgody. Podanie danych jest, w
zakresie objętym zgodą, dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji celu jakim jest udział w
konkursie „Brodnica, moje miasto, a w nim...”
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w
Brodnicy. Dane laureatów będą opublikowane na stronie www.brodnica.pl, oficjalnym profilu
Urzędu Miejskiego w Brodnicy na portalu społecznościowym Facebook oraz w regionalnych
mediach.
5. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
jak prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane w czasie niezbędnym do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń ale nie dłużej niż pół roku, natomiast dane osobowe laureatów
będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w
Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią
załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji
międzynarodowej.
§ 7 Reklamacje
1. Wszystkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu Konkursu można składać
wyłącznie pisemnie na adres Organizatora, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
zakończenia Konkursu (o wpłynięciu reklamacji decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem:
Regulamin Konkursu „Brodnica moje miasto a w nim...”
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą
rozpatrywane.
4. Reklamacje Organizator rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Reklamacje będą
rozpatrywane w oparciu o postanowienia Regulaminu. Osoba składająca reklamację zostanie
poinformowana o decyzji Organizatora pisemnie na adres wskazany w reklamacji.

§ 8 Prawa autorskie
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i bezterminowe
przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Organizatora zdjęć na rzecz
Organizatora we wszystkich obszarach eksploatacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)

§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na oficjalnym profilu Facebook Organizatora oraz na stronie
www.brodnica.pl w okresie trwania Konkursów.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na
stronie serwisu Facebook Organizatora, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Załącznik do Regulaminu konkursu
„Brodnica, moje miasto a w nim...”

Karta Zgłoszenia

Lp.

Dane

1

Tytuł pracy *

2

Opis pracy *

3

Imię i nazwisko
autora *

4

Tel. kontaktowy

5

Adres e-mail *

6

Data urodzenia
autora *

* pole wymagane

Niniejszym oświadczam, iż:
1.

Jestem autorem i właścicielem pełni praw autorskich zgłoszonej pracy konkursowej.

2.
Zgłoszone fotografie nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i
osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
3.
Zgłoszone fotografie nie naruszają prawa do ochrony wizerunku przedstawionych na nich
osób.
4.
Uczestnik oświadcza, że zdjęcia/prace są jego samodzielnym i oryginalnym utworem. Jako
właściciel jest uprawniony do dysponowania nimi, przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do zdjęć/prac nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich
oraz, że nie naruszają one praw osób trzecich. Uczestnik nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania ze zdjęć/prac i posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie ze zdjęć, w tym z ich opracowań. Uczestnik oświadcza, że zgłaszany utwór
nie narusza praw osób trzecich oraz, że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku przedstawionych osób. W przypadku wystąpienia przeciwko

organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw do zdjęć/
prac, autor zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z obowiązku ich zaspokojenia oraz zobowiązuje się do ich pełnego pokrycia. Jeżeli osoba trzecia będzie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej – uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do procesu po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.
5.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Brodnicy (87300),
ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz Brodnicy.
6.
Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować
w siedzibie Administratora lub pod nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl.
7.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pan/Pani zgody. Podanie danych
jest, w zakresie objętym zgodą, dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji celu jakim jest udział w
konkursie „Brodnica, moje miasto, a w nim...”
8.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Brodnicy. Dane laureatów będą opublikowane na stronie www.brodnica.pl, oficjalnym profilu
Urzędu Miejskiego w Brodnicy na portalu społecznościowym Facebook oraz w regionalnych
mediach.
9.
Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
jak prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10.
Dane osobowe zawarte w kartach zgłoszeń będą przechowywane przez okres po
zakończeniu konkursu.
11.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
12.
Pana/Pani dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
13.
Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
14.

Przyjmuję na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem służących im praw własności intelektualnej.

15.

Zapoznałem się i akceptuję wszystkie zapisy Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Brodnica moje miasto a w nim” i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdzam, iż spełniam wszystkie warunki, które uprawniają mnie do udziału w
Konkursie.

16.

Dane podane w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne z prawdą.

…………………………………………………….
data i podpis autora pracy

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej

Lp.

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

1

Imię *

2

Nazwisko *

3

Adres zamieszkania
*

4

Tel. Kontaktowy

5

Adres e-mail *

6

Data urodzenia *

*pole wymagane

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika Konkursu)
………………………………………………………………………, którego jestem prawnym
opiekunem, w Konkursie Fotograficznym „Brodnica, moje miasto a w nim...”, organizowanym
przez Urząd Miejski w Brodnicy.

………………………………………
(data i podpis rodzica lub opiekuna
prawnego)

