Regulamin (projekt) konkursu fotograficznego „Świąteczny Kraków”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Świąteczny Kraków” [Konkurs].
2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Miejska Kraków Urząd Miasta Krakowa,
Wydział Promocji i Turystyki [Organizator].
3. Konkurs organizowany jest na terenie miasta Krakowa.
§2. Zasady Konkursu
1. Organizator powołuje jury Konkursu [Jury] w trzyosobowym składzie, którego
zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie
dwóch zwycięskich prac (zwycięzcy Jury). Jury obradować będzie po zakończonym
konkursie, tj. po 31 grudnia 2017 roku w siedzibie Organizatora, tj. Plac Wszystkich 34, Wydział Promocji i Turystyki, w terminie do 15 lutego 2018 roku.
2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia.
3. Tematem konkursu jest świąteczny Kraków.
4. Uczestnik może zgłosić w jednej edycji nie więcej niż 5 zdjęć.
5. Zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej,
jak i czarno-białej.
6. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie jpg, lub też w formacie rav, nef i dng. Krótszy
bok zdjęcia (wysokość) musi mieć nie mniej niż 1200 pikseli, wielkość zdjęcia nie może
przekroczyć 25 Mb.
7. Zdjęcia należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
konkurs.foto@um.krakow.pl wraz z wypełnionym formularzem, dostępnym na stronie
www.krakow.pl .
8. Do zdjęć należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora
www.krakow.pl w zakładce poświęconej Konkursowi.
9. Termin nadsyłania zdjęć: od dnia 11.12.2017 r. r. do dnia 31.12.2017 r.
10. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem
konkursu.
11. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów
zdjęć pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji
zdjęcia poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).
12. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości zdjęcia.
13. Zgłoszenie zdjecia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia
przez Uczestnika, że przysługują mu do niego autorskie prawa osobiste i
nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku
osób sportretowanych na tym zdjęciu, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność
wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych zdjęć, w tym brak praw
wymienionych powyżej.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia
wymagań regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
15. Uczestnicy/Autorzy zgłoszonych prac, zwanych dalej zdjęciami, z chwilą
nadesłania zdjęć udzielają bezpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie
licencji niewyłącznej do zdjęć, z prawem do dalszych sublicencji Gminie Miejskiej
Kraków 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) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;
c) 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;
d) 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;
e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po
utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f) wykorzystanie do celów promocji;
g) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich
utrwaleń;
h) 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.
16. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej sublicencji do zdjęć.
17. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw
autorskich oraz praw osobistych, w szczególności dokonywanie wyboru oznaczania
lub pomijania oznaczania autora zdjęć.
18. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych.
§ 3. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są dwa vouchery na udział w kursie fotograficznym, każdy
o wartości ok. 1500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) do
zrealizowania do końca 2018 roku oraz publikacja zwycięskich zdjęć w
Wydawnictwach Organizatora.
2. Jury ma prawo do niewyłonienia Zwycięzcy w wypadku niezadawalającego
poziomu zgłoszonych prac.
3. Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronach www Miasta, w tym w Biuletynie
Informacji Publicznej w terminie do 15 marca 2018 roku.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą pocztową,
elektroniczną lub telefonicznie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
w formularzu zgłoszeniowymi, uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem
w sprawie przekazania Nagrody. W wypadku niemożności skontaktowania się ze
Zwycięzcą Nagroda po 30 dniach od ogłoszenia wyników Konkursu zostaje
przeniesiona do następnej edycji Konkursu.
6. Organizator – jako płatnik – zobowiązany jest pobrać podatek od Nagrody według
zasad określonych w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z poźn. zm.).
7. Odbiór nagrody przez zwycięzców konkursu możliwy będzie po uiszczeniu na rzecz
Organizatora, tj. Gminy Miejskiej Kraków należnego podatku, wynoszącego 10 %

wartości, czyli 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) (zgodnie z art. 30
ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, 2048, z 2017 r. poz. 60, 528,
648, 859, 1089, 1428, 1448, 1530, 1971).
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w sprawie Konkursu jest Oskar
Chmielecki, e-mail: oskar.chmielecki@um.krakow.pl , tel. +48 12 616 1392 lub osoba
zastępująca.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.krakow.pl.
3.Rozstrzygnięcia Organizatora, w tym w szczególności decyzje wyłaniające
zwycięzców, są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa.
6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922).

