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REGULAMIN 
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO nt. 

„Oko w Oko z PARKIEM” 

 

 
I. Zasady ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego nt. „Oko w 

oko z Parkiem”, zwanego dalej konkursem. 
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 

z siedzibą w Krakowie (30-542) przy ul. Za Torem 22, zwana dalej organizatorem 
(„Organizator”), adres do korespondencji: ul. Reymonta 20 (30-059) Kraków. 

3. Komunikaty oraz informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej 
Organizatora: www.zzm.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 

4. Głównymi sponsorami nagród, wykonania wystawy pokonkursowej oraz wydania 
kalendarza są: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. 

5. Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców w spędzanie czasu na łonie przyrody, 
zapoznanie ich z parkami Krakowa, a także pokazanie piękna i różnorodności krakowskich 
parków.  

6. Tematem konkursu jest przedstawienie zdjęć krakowskich parków w sposób artystyczny, 
zachęcający do ich poznawania i odwiedzania a także dający możliwość poznania ich 
najpiękniejszych i najciekawszych miejsc. 

7. Efektem końcowym konkursu będzie wystawa fotografii wraz z kalendarzem. 

 

II. Warunki uczestnictwa oraz przepisy dotyczące zgłaszanych prac 

 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fotografujących 
niezależnie od wieku.  

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców lub prawnych opiekunów. 

3. Wypełnienie karty zgłoszenia w konkursie uważa się za akceptację przez uczestnika 
niniejszego Regulaminu konkursu. 

4. Jeden autor może przedstawić odpowiednio dla: 

• Kategorii I – ODKRYWCA – maksymalnie po 2 zdjęcia wybranego parku odpowiednio 
z każdej z 6 wymienionych grup w kategorii ODKRYWCA; 

• Kategoria II – GOSPODARZ – maksymalnie po 2 zdjęcia dla 3 różnych parków 
wybranych w ramach grupy w kategorii GOSPODARZ; 

• Kategoria III – MISTRZ – maksymalnie po 2 zdjęcia każdego z 44 parków 
odpowiednich dla kategorii MISTRZ. 

              Jury zastrzega sobie prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu. 

5. Prace konkursowe w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD lub DVD w 
oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji) lub TIFF (optymalnie). 
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Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę 
(rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku). Zestawy zdjęć powinny 
znajdować się w odrębnych katalogach. 

6. Płyta CD/DVD musi być podpisana  imieniem i nazwiskiem autora, nazwą kategorii, a 
każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać imię i nazwisko autora oraz  nazwę 
parku. 

7. Wypełniony formularz zgłoszenia udziału w konkursie należy załączyć w dodatkowej 
zaklejonej kopercie, opisanej na zewnątrz wyłącznie imieniem i nazwiskiem autora i  wybraną 
kategorią. 

8. Płytę CD lub DVD z nagranymi pracami i formularz zgłoszeniowy (dane osobowe uczestnika i 
lista prac) należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. 

Reymonta 20, 30-059 Kraków, z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny ”Oko w oko z parkiem” – 
Kategoria ….”. 

9. Prace należy składać w terminie od 01.05.2017 do 31.08.2017 (decyduje data stempla 
pocztowego). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminu. 

10. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie 
brały udziału w żadnym konkursie oraz nie naruszają godności człowieka, dobrych obyczajów 
oraz praw osobistych i majątkowych osób trzecich.  

11. Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku kategoriach konkursowych. 

12. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna z kodeksem 
opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: 
http://zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z 
regulaminem lub wbrew zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane. 

13. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
 
 

III.  Nagrody i ogłoszenie wyników 

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora w składzie: 
 

• przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie – Katarzyna Przyjemska-Grzesik 

• przedstawiciel Muzeum Historii Fotografii – Pan Dyrektor Marek Świca 

• przedstawiciel biura prasowego, fotograf – Bogusław Świerzowski 

 

2. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę 

interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych 

prac. 

3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatora i wszystkich Uczestników Kon- 
kursu. 

4. W konkursie przewidziano następujące nagrody w każdej z trzech kategorii opisanych 
szczegółowo w załączniku nr 1: 

 
Kategoria I: 

a) 1 miejsce – nagroda o wartości 1000zł 

b) 2 miejsce – nagroda o wartości 600 zł 

c) 3 miejsce – nagroda o wartości 300 zł 

Kategoria II: 

a) 1 miejsce – nagroda o wartości 800zł 
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b) 2 miejsce – nagroda o wartości 400 zł 

c) 3 miejsce – nagroda o wartości 200 zł 

Kategoria III: 

a) 1 miejsce – nagroda o wartości 1500 zł 

b) 2 miejsce – nagroda o wartości 1000 zł 

c) 3 miejsce – nagroda o wartości 500 zł 

5. Przyznane nagrody będą realizowane wyłącznie w formie voucherów do wykorzystania w 
sklepie Foto Plus. 

6. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 
roku, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, od nagród o wartości przekraczającej 
jednorazowo 760,00 zł brutto pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% 
wygranej lub nagrody. Podatek ten zostanie odprowadzony przez Organizatora, a kwota 
nagrody pomniejszona o jego wartość.  

7. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród. 

8. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (ww.zzm.krakow.pl) i 
na www.krakow.pl. 

9. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną poinformowani o 
werdykcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailowo). 

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w miejscu wskazanym 
przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników. 

 

IV. Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, 

b) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych 
fotografii, 

c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. 

2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych 
fotografii(w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w 
działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części 
lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, 
niezależne od standardu, systemu lub formatu, 

b) w publikacjach promujących Konkurs (w szczególności na stronach internetowych i w 
mediach elektronicznych) oraz na wystawach i w wydawnictwach związanych z tematem 
krakowskich parków – min. w kalendarzu (druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym 
nakładzie), z zachowaniem praw autorskich. 

c) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie, 
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d) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 
obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich 
używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu, 

e) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne 
udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania 
techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub 
działających podobnie, 

f) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na 
nośnikach obrazu; 

g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, 
product placement, public relations, 

h) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń; 

i) dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania 
zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z 
określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich 
opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań. 

3. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji. 

4. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach 
informacyjnych. 

5. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności 
wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki 
publicznego 
udostępniania zdjęć. 

6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, 
a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za 
korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie 
internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały 
autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w 
szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy 
wykonawcy. 

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, 
Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

8. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plików 
cyfrowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do 
Konkursu. 

V. Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Krakowie: sekretariat@zzm.krakow.pl 

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora 
(www.zzm.krakow.pl), oraz znajduje się do wglądu w biurze Organizatora tj. W Krakowie przy ul. 
Reymonta 20. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do 
dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania. 



5  

5. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu. 

6. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie 
zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych 
udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. Ponadto uczestnicy Konkursu 
wyrażają zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, imienia, nazwiska i miejscowości 
zamieszkania oraz informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i 
w publikacjach wydawniczych oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby 
związane z podaniem wyników Konkursu i wystawą.  

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

8. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 
 
 

Kraków, dnia 27.04.2017 r. 


