Regulamin konkursu fotograficznego
pn. „W trampkach”
§1
Warunki ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „W trampkach” zwanym dalej
„Konkursem” jest Miasto Białystok – Prezydent Miasta Białegostoku, z siedzibą przy ul.
Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta do przybywania do miejsca pracy
pieszo, komunikacją publiczną lub rowerem, co symbolizować ma sportowe obuwie
w pracy.
3. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii dokumentującej czynny udział w
pieszym przybyciu do pracy, w tym podkreśleniu symbolu tego dnia – sportowym
obuwiu (np. trampkach).
§2
Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy pełnoletni mieszkaniec
Białegostoku z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego, członkowie ich rodzin
oraz członkowie Komisji Konkursowej.
§3
Zasady udziału w konkursie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od 1 do 3 fotografii.
Fotografie nie mogą być wykonane wcześniej niż przed dniem 17 września 2020 r.
Fotografie powinny być wykonane na terenie Białegostoku.
Fotografie muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii.
7. Każdy uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że zgłaszane do konkursu fotografie
nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych, oraz ogólnie
przyjętych norm obyczajowych.
8. Fotografie nie mogą przedstawiać ani nawiązywać do treści powszechnie uznawanych za
wulgarne i obraźliwe, w tym zawierających treści obsceniczne, pornograficzne, erotyczne,
rasistowskie, nagość, przemoc, a także obrażające uczucia innych osób, w szczególności
uczucia religijne.
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu organizacji Konkursu, w tym
na opublikowanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz
portalu społecznościowym Facebook (profil „Wschodzący Białystok”).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania fotografii, które nie są zgodne
z warunkami regulaminu.
11. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie wypełnia ,,Formularz zgłoszeniowy do konkursu”,
oświadczenie, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu oraz zapoznaje się
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyraża pisemną zgodę,

o której mowa w ust. 9. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia są dostępne na stronie
internetowej www.bialystok.pl. Wypełniony formularz zgłoszeniowy i oświadczenie
należy wysłać w postaci skanów wraz z fotografiami na adres e-mail konkursu:
wtrampkach@um.bialystok.pl.
12. Nie będą brane pod uwagę fotografie bez dołączonego formularza i oświadczeń.
13. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego
imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bialystok.pl oraz portalu
społecznościowym Facebook (profil „Wschodzący Białystok”).
14. Uczestnik zgłaszając udział w konkursie oświadcza, że poinformował osoby znajdujące się
na fotografii o celu pozyskania ich wizerunku, a te osoby wyraziły zgodę na publikację ich
wizerunku w związku z konkursem. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia fotografii do konkursu.
§4
Miejsce i termin nadsyłania fotografii.
1. Uczestnik konkursu dostarcza fotografie w postaci cyfrowej, w formacie JPG,
o rozdzielczości 300 dpi, długości krótszego boku co najmniej 20 cm (2600px); (każdy plik
musi być opisany w poniższy sposób: imię_nazwisko autora pracy_tytuł/bez tytułu);
2. Organizator nie zwraca nadesłanych fotografii.
3. Fotografie nie mogą zawierać danych autora na zdjęciu.
4. Dopuszcza się korekcję fotografii polegającą na polepszeniu jakości zdjęcia,
tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie, a także konwersję zdjęć kolorowych do
czarno-białych lub sepii.
5. Wersje cyfrowe fotografii, uczestnik przesyła z „Formularzem zgłoszeniowym”
i oświadczeniami na adres e-mail: wtrampkach@um.bialystok.pl.
6. Fotografie można przesyłać w dniach od 17 do 18 września 2020 r.
7. Nie będą brane pod uwagę fotografie, które wpłyną po ww. terminie (decyduje data
i godzina wiadomości e-mail).
8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac.
§5
Nagrody.
1. Ocena prac przez komisję konkursową będzie się odbywać w dniach od 21 do 22
września 2020 r.
2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja Konkursowa, wyłoni 22 września 2020 r. pięciu
Laureatów, których fotografie zostaną zaprezentowane w całości bądź w części na stronie
internetowej www.bialystok.pl oraz portalu społecznościowym Facebook (profil
„Wschodzący Białystok”). Ostateczną decyzję podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku,
nie podlega ona weryfikacji.
3. Każdy z pięciu Laureatów otrzyma nagrodę w postaci zestawu gadżetów „Wschodzący
Białystok”.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.bialystok.pl.
Jednocześnie Laureaci zostaną powiadomieni drogą e–mailową.
5. O terminie i miejscu wręczenia nagród Laureaci zostaną poinformowani e-mailowo lub
telefonicznie.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
7. Organizator, jako podmiot wydający nagrody w konkursie i tym samym, stosownie do
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.), jako płatnik podatku zryczałtowanego od
nagród, ponosi odpowiedzialność za rozliczenie podatku.
§6
Prawa autorskie.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie na Organizatora konkursu praw
autorskich na następujących polach eksploatacji, bez prawa do wynagrodzenia:
1) wykorzystanie fotografii na stronie internetowej www.bialystok.pl, na profilach Miasta
Białystok na portalach społecznościowych oraz we wszystkich materiałach
promocyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku;
2) pokonkursowa prezentacja nadesłanych prac.
§7
Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz
prawo do niewyłonienia zwycięzców.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.
4. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).

