
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WROdzina w obiektywie” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „WROdzina w obiektywie” zwanego 

dalej Konkursem jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostka 

organizacyjna Gminy Wrocław z siedzibą przy pl. Dominikańskim 6, 50-159 

Wrocław, zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „WROdzina” 

3. Cele konkursu: zachęta do wspólnego spędzania czasu, rozwijanie pasji 

fotograficznej u dzieci i dorosłych, zacieśnianie więzi rodzinnych, rozwijanie 

wrażliwości artystycznej i twórczej wyobraźni, jak również rozwijanie wśród dzieci 

i rodziców zmysłu kreatywności oraz odczuwanie radości, zadowolenia i satysfakcji 

z własnej twórczości i możliwości jej eksponowania dla szerszego grona widzów. 

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie wartości rodzinnych (tj. miłość, 

empatia, wspólny czas, akceptacja, szacunek, wolność, wspólna zabawa, pasje, 

czułość, humor, zabawa, odpoczynek, szczerość zaufanie) przez wrocławskie 

rodziny podczas trwającego Miesiąca Rodziny. 

5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie facebook Organizatora: 

www.facebook.com/RozwojSpoleczny oraz na Instagramie: @wcrs_wroclaw 

6. Pracownicy Organizatora nie mogą brać udziału w Konkursie. 
•  promocja nie jes t w żaden sposób sponsorowana oraz  popierana przez serwis  Facebook, a także, że Facebook nie ponos i odpowiedzialności wobec uczes tników konkursu,  

•  informacja o konieczności pos iadania prawdziwego konta w serwis ie 

•  promocja nie jes t w żaden sposób sponsorowana oraz popierana przez serwis  Facebook, a także, że Facebook nie ponos i odpowiedzialności wobec uczes tników konkursu,  

•  informacja o konieczności pos iadania prawdziwego konta w serwis ie 

II. PRZYJMOWANIE PRAC 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu. 

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych 

w Regulaminie. 

5. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy Wrocławia, którzy posiadają 

swoje konto profilowe na profilu Instagram. 

6. W celu udziału w konkursie należy zamieścić swoją Fotografię na swoim profilu na 

Instagramie z oznaczeniem profilu @wcrs_wrocław i hasztagiem 

#wrodzinawobiektywie, zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

7. Laureaci konkursu przy odbiorze nagrody będą zobowiązani wypełnić Formularz 

zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępny na stronie 

www.wcrs.wroclaw.pl. 

8. Terminarz: 

http://www.facebook.com/RozwojSpoleczny
http://www.wcrs.wroclaw.pl/


• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od 2 czerwca 2020 r do 

23 czerwca 2020 r. 

• ocena zgłoszonych fotografii: od 24 czerwca do 1 lipca 2020 r. 

• Odbiór nagród: osobisty od 2 lipca do 30 września po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z Organizatorem. 

7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

8. Fotografia nie może zawierać treści, które mogłyby: 

a) zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych 

osób trzecich, 

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną 

praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, 

tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do 

zachowania poufności, 

c) posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do 

innych osób lub naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre 

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe 

d) zawierać wizerunek innych osób, które nie wyraziły zgody na udostępnienie 

wykonanej fotografii przez organizatora. 

9. Organizator nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, kolaży polegających na 

łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 

10.  Organizator Konkursu pozostawiają do decyzji Uczestników wybór techniki 

fotograficznej (aparat tradycyjny, aparat cyfrowy, aparat wbudowany w telefon 

komórkowy, inne). 

11. Organizator dopuszcza obróbkę komputerową zdjęć zgodnie z wizją artystyczną 

autora fotografii. Zgłoszone do Konkursu zdjęcia mogą być czarno-białe, w sepii 

lub kolorowe. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających 

wymienionych wyżej wymogów. 

13. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik 

uzyska oświadczenia od osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na 

nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. W przypadku 

osób niepełnoletnich oświadczenie powinno być podpisane przez rodzica lub 

opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

14. Każdy uczestnik Konkursu, w związku z przystąpieniem do Konkursu zgodnie 

z treścią regulaminu, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania 

z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia 

i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego 

regulaminu, w szczególności w następujących zakresie: 



a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy;  

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w tym w szczególności w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych 

WCRS.  

Licencja ma charakter niewyłączny i uprawnia do korzystania z fotografii przez 

Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych. 

Licencja na korzystanie ze zdjęcia obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub 

zwielokrotniania fotografii osobom trzecim.  

15. Organizator Konkursu dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych 

i oryginalnych Fotografii według własnej subiektywnej oceny. O wyborze 

zwycięskich Fotografii Organizator Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu, 

którzy dodali zwycięskie Fotografie (zwani dalej „Laureatami”) za pośrednictwem 

portalu społecznościowego Instagram poprzez wiadomość prywatną informującą 

zwycięstwie. Organizator może na bieżąco dodawać wybrane przez siebie 

najlepsze zwycięskie Fotografie na swój oficjalny kanał na Instagramie w formie 

„repostu” oraz na swój profil Facebook. 

16. Organizator będzie prowadził bieżącą relację z przebiegu Konkursu za 

pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook 

oraz Instagram, w tym celu będzie uprawniony do publikacji na tym portalu zdjęć 

Uczestników powstałych i upublicznionych na Instagramie w opisany wyżej 

sposób. 

 

III NAGRODY 

1. Pięć zwycięskich zdjęć konkursowych zostanie wydrukowanych w formacie A3 

w technice cyfrowej i oprawionych w aluminiową ramę. 

2. Dodatkowo 7 wyróżnionych zdjęć konkursowych razem z 5 zwycięskimi zdjęciami 

zostanie umieszczona w kalendarzu na 2021 rok, wydanym przez Organizatora 

oraz nagrodzone upominkami promocyjnymi. 

3. Zwycięzcy i osoby wyróżnione są zobowiązane na prośbę Organizatora przesłać 

oryginał zdjęcia w rozdzielczości umożliwiającej wydruk fotografii (Organizator 

zastrzega, że jakość wydruku będzie zależna od jakości przesłanego zdjęcia). 

4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę ani wymianie na inne 

nagrody. 

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 

o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach 

promocyjnych organizatora.  



6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Zostaną 

powiadomieni o dacie odbioru nagrody drogą poczty elektronicznej. 

Po przeprowadzonym konkursie zwycięzcy zobowiązani są do podpisana 

formularza zgłoszeniowego oraz protokołu otrzymania nagrody rzeczowej. 

Nagrody nieodebrane do 30 września 2020 r. przepadają i przechodzą na własność 

Organizatora. 

7. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do przedłożenie do siedziby Organizatora 

w formie pisemnej oświadczeń, o których mowa w rozdz. II pkt 14 Regulaminu.  

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora 

www.wcrs.wroclaw.pl 

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:  

a) jest autorem załączonej fotografii,  

b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie osobiste 

i majątkowe do nadesłanej fotografii, która to jako utwór fotograficzny 

pozbawiona jest jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążona prawami 

i roszczeniami osób trzecich;  

c) zgadza się na opublikowanie fotografii w serwisie społecznościowym 

www.fb.com/RozwojSpoleczny oraz na Instagramie: @wcrs_wroclaw w czasie 

trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

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

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowane. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz 

zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku 

podejrzenia naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 

nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

 

Klauzula informacyjna RODO – Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Organizatora Konkursu – Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego” 

 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju 

Społecznego (dalej: my). Może się Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 



- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 

- przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl  

- telefonicznie: tel. 71 77 24 900.  

 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Panu praw związanych 

z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący 

sposób: 

- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław. 

- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl 

 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 

1) związanych z realizacją konkursu pn. „WROdzina w obiektywie”, tj: imię 

i nazwisko, adres mailowy, jak również nazwa konta na Instagram, z którego 

było zgłoszone zdjęcie, 

2) udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski,  

3) wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej.  

  

4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

1) niezbędność do wykonania umowy – wzięcia udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 

lit. b RODO), 

2) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją konkursu 

nie dłużej niż 6 lat od jego zakończenia. 

 

6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe: 

1) Organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, 

lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 

podstawę prawną, 

2) W zakresie niezbędnym – Wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 



1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może 

Pani/Pan przesłać  

te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie 

oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków.   

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym 

inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 


