
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNEGO 

KALENDARZ 2023  „NASZA DZIELNICA” 

 

Rada Dzielnicy nr 6 Ligota -Panewniki 

 

KALENDARZ 2023 

„NASZA DZIELNICA” 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy nr 6 Ligota – Panewniki z siedzibą  

ul. Franciszkańska 25, 40-708 Katowice, zwany dalej „Organizatorem”. 
 

§2 

Cele konkursu i tematyka 
 

1. Celem konkursu jest zachęcanie do poznawania i ukazywania atrakcyjnych i ciekawych 

historycznie miejsc, wydarzeń oraz przyrody w miejscu zamieszkania, budzenie 

zainteresowania własnym miastem i regionem, rozwijanie wrażliwości artystycznej, 

rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni w różnych porach roku jesień, zima, 

wiosna, lato. Tematem prac są miejsca znajdujące się na terenie dzielnic Ligota-

Panewniki i wszystko co z tym związane: architektura, przyroda, ciekawe miejsca, 

intrygujące wydarzenia. 
 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do amatorów. 

2. Uczestnikami konkursu są mieszkańcy zamieszkujący w dzielnicy Ligota-Panewniki. 

3. Wybrane prace uczestników konkursu, zostaną umieszczone w projekcie  

KALENDARZ 2023 „Nasza Dzielnica”. 
 

§4 

Termin i miejsce składania prac 
 

1. 20.04.2022 – ogłoszenie Konkursu. 

2. 20.09.2022 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń. 

3. 15.10.2022 – ogłoszenie wyników Konkursu. 

4. Prace przesyłane w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mailowy: 

 rd6konkurs@gmail.com w tytule podając Konkurs:  

KALENDARZ 2023 „Nasza Dzielnica”. 

5. Prace można również składać na adres, w kopercie z opisem Konkurs:  

KALENDARZ 2023 „Nasza Dzielnica”: 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 

Filia nr 5 młodzieżowa, ul. Franciszkańska 33, 

Filia nr 7, ul. Franciszkańska 25,  

Filia nr 18, ul. Studencka 16. 

mailto:rd6konkurs@gmail.com
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§5 

Zasady ogólne konkursu 

1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne lub prace plastyczne wykonane samodzielnie. 

2. Nadesłane prace należy dostarczyć w formie elektronicznej: e-mail wraz z kartą 

zgłoszeniową: (KARTAZGŁOSZENIOWA zał1, honorowany będzie skan). 

3. Nadesłane prace należy dostarczyć w czytelnie podpisanej kopercie wraz z kartą 

zgłoszeniową: na adres §4 pkt 5 (KARTA ZGŁOSZENIOWA zał1). 

4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 4 prace (fotografia/praca plastyczna). 
 

§6 

Zasady szczegółowe konkursu 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 

2. Technika wykonania fotografii dowolna, w formacie *jpg, *png. 

3. Technika wykonanie prac plastycznych dowolna. Format pracy plastycznej A4. 

4. Do konkursu nie można zgłaszać zdjęć i prac biorących udział w innych konkursach. 

5. Jeżeli na fotografii konkursowej znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się 

na fotografii na wyrażenie zgody na nieodpłatna publikacje tego wizerunku. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest także pisemna zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego na udział dziecka w Konkursie. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,  

niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

8. Dostarczone prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatora. 

9. Złożenie podpisu na karcie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień 

regulaminu. 

10. Zgłoszenie fotografii lub pracy plastycznej do Konkursu jest jednoznaczne  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnych z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781). Poprzez wysłanie zdjęć/prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). W przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

11. Administratorem danych osobowych jest Rada Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki. 

12. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, a 

także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora Konkursu. 

Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać bezpośrednio w siedzibie 

Organizatora Konkursu. 
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§7 

Ocena i rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny prac dokona Jury, powołane przez Organizatora. 

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursu biorąc pod uwagę wartość 

artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii i prac plastycznych. 

3. Jury dokona wyboru prac, które zostaną umieszczone w wydaniu KALENDARZ 2023 

„Nasza Dzielnica” 

4. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Obrady Jury są tajne i nie będą protokołowane. 

6. Zawiadomienie o decyzji Jury nastąpi po 15 października 2022  

Wyniki z wyboru prac zostaną opublikowane na stronie www.ligotapanewniki.pl Autorzy 

wybranych prac zostaną poinformowani telefonicznie i drogą elektroniczną. 
 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.  

2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego  

Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, 

podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora. 

3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez 

Organizatorów z nadesłanych zdjęć i prac plastycznych we wszystkich znanych formach 

przekazu, takich jak strona www, FB, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia/pracy 

w wydawnictwach promujących Radę Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki (takich jak np. 

ulotka, folder, album, kalendarz itp.). 

4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia 

Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie 

publikowana na stronie internetowej www.ligotapanewniki.pl 

6. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

http://www.ligotapanewniki.pl/
http://www.ligotapanewniki.pl/
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Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię i nazwisko……………………………………………………………….………..…... 

Adres zamieszkania………………………………………………………….……………... 

Wiek…………….  

Kontakt Nr telefonu Adres e-mail………………………………………………………….. 

Kategoria/Miejsce. Krótki opis fotografii……………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

1. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu KALENDARZ 2023 

„Nasza Dzielnica” i akceptuję jego postanowienia w całości. 

2. Zgłaszając w/w fotografię/pracę do konkursu oświadczam, że jestem wyłącznym 

autorem, nadesłane prace nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

3. Uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich 

wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie Konkursu oraz 

innych celach promocyjno-reklamowych. 

4. W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich zobowiązuję się wstąpić w 

miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – wedle 

jego wyboru – koszty z nim związane, zwalniając go tym samym od jakichkolwiek 

kosztów, jakie powstaną z tego tytułu. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych do 

celów niezbędnych do realizacji konkursu. Przysługuje mi prawo wglądu do moich 

danych oraz ich poprawiania. 

  

..................................................................................  

(czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu)  

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

(wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka) 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) 

 ……………….…….…………................................................., którego jestem prawnym 

opiekunem na udział w konkursie organizowanym przez Radę Dzielnicy nr 6 Ligota-

Panewniki. Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego 

KALENDARZ 2023 „Nasza Dzielnica”. 

 

...............................................................................  

(czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 


