
REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LUBLIN W ZBLIŻENIU”

ORGANIZWOANEGO W RAMACH PROGRAMU „RODZINA TRZY PLUS”

1. Organizator Konkursu

1.1 Organizatorem I Edycji Konkursu Fotograficznego „Lublin w zbliżeniu”, zwanego dalej 

„Konkursem”,  jest Prezydent Miasta Lublin.

1.2  Konkurs  ogłoszony  jest  w  ramach  Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”,  realizowanego  przez 

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych.

2. Cele Konkursu

2.1  Konkurs  skierowany jest  do  młodych  twórców lubiących  odkrywać  nieoczywiste  wymiary 

rzeczywistości,  którzy  podejmą  wyzwanie  odnalezienia  wizualnego  odzwierciedlenia  swoich 

artystycznych interpretacji/wizji na temat Miasta Lublina, przy użyciu środków fotografii.

2.2 Ponadto celem konkursu jest:

• promowanie piękna Miasta Lublin, odkrywanie jego niezwykłych zakątków oraz przedstawianie 

jego niepowtarzalnego charakteru;

• kształtować świadomość obywatelską i historyczną młodzieży w oparciu o poznanie przeszłości 

miasta;

• popularyzacja działań Programu „Rodzina Trzy Plus”;

• zachęcanie młodych artystów do samodzielnego kreowania, rozwijania umiejętności obserwacji 

otoczenia oraz pobudzania wrażliwości artystycznej; 

• rozbudzenie myślenia kreatywnego wyrażonego w sztuce;

• ukazanie sztuki fotografii w bogatym kontekście obrazowania, łączące tradycyjne techniki 

fotograficzne z nowoczesnymi sposobami obrazowania.

3. Uczestnicy Konkursu

3.1 Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci z dużych rodzin, członków Programu 
„Rodzina Trzy Plus”, w wieku od 13 do 19 lat.

3.2 Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które 

ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodzica lub 
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opiekuna prawnego. 

3.3 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.2, powinna obejmować również 

zgodę na postanowienia  niniejszego Regulaminu,  w  tym w szczególności  na  przetwarzanie  danych 

osobowych  Uczestnika,  o  których  mowa  w  pkt.  6.7  oraz  warunki  licencji  na  korzystanie  przez 

Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników, o których mowa w pkt. 6.8.

3.4 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 

podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie 

ich rodzin i osoby im najbliższe.

4. Czas trwania Konkursu

4.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 czerwca 2019 r. i trwa do 9 września 2019 r.
4.2  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wydłużenia  czasu  trwania  Konkursu  poza  termin 

określony  w  pkt.  4.1,  o  czym  poinformuje  na  stronie  Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”: 

www.trzyplus.lublin.eu.

4.3 Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 31 listopada 

2019 r.

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

5.1  Konkurs  Fotograficzny  „Lublin  w  zbliżeniu”  ma  charakter  otwarty  i  zorganizowany  jest 

wyłącznie dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu.

5.2 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

5.3  Fotografię należy wykonać w technice fotomontaż, polegającej na łączeniu elementów 

zdjęcia  pochodzących  z  różnych  plików  lub  dokonywania  zmian  oryginalnej  kompozycji  zdjęcia. 

Fotografie wykonane w innych technikach fotograficznych nie będą brane pod uwagę i oceniane.

5.4 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

5.5 Każdą fotografię należy wysłać w postaci osobnego pliku.

5.6 Każda fotografia musi zostać zapisana w formacie JPG,  rozdzielczość minimalna 300 dpi, 

dłuższy bok minimum 2480 px, kolory w standardzie RGB. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć rozmiaru 

5 MB.

5.7  Fotografie,  na  których  będą  znajdowały  się  jakiekolwiek  znaki  literowe  lub  cyfrowe 

identyfikujące autora (dot. imię, nazwisko autora, data wykonania) będą dyskwalifikowane.

5.8 Każdy plik zawierający zdjęcie musi posiadać opis w postaci: 

NAZWISKO_IMIE_WIEK_TYTUL, dodatkowo należy dołączyć opis zdjęcia, w tym miejsce zrobienia 

zdjęcia oraz rok, w którym zostało wykonane zdjęcie.

5.9 Fotografie należy  nadesłać wyłącznie w formie elektronicznej wraz z uzupełnionym i 
podpisanym Formularzem konkursowym na  adres:  trzyplus@lublin.eu  z  dopiskiem  w  temacie 

wiadomości „Lublin w zbliżeniu”.
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5.10  O  dochowaniu  terminu  przesłania  fotografii  decyduje  moment  doręczenia  fotografii  na 

wskazany adres poczty elektronicznej Organizatora.

5.11 Nadesłanie fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników, o których mowa 

w pkt 5.8, 6.2 oraz 6.7 jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca 

taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.

5.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej 

jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy 

regulamin.

5.13 Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w  szczególności  dóbr  osobistych  osób  trzecich,  a  także  ogólnie  przyjętych  norm  obyczajowych  – 

w szczególności  dotyczy to  treści  powszechnie  uznawanych za wulgarne i  obraźliwe,  zawierających 

nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia 

religijne,  przedstawiających  przemoc  albo  materiały  o  tematyce  rasistowskiej,  naruszające  prawo 

do prywatności,  zawierających  materiały  chronione  prawami  wyłącznymi  (np.  prawami  autorskimi) 

bez zgody uprawnionych. 

6. Zgłoszenia do Konkursu

6.1  Zgłoszenia  do  Konkursu  dokonywać  mogą  wyłącznie  pełnoletnie  osoby  będące 
posiadaczami  Kart  „Rodzina  Trzy Plus”.  Zgłoszenia  osób,  które  posiadają  ograniczoną  zdolność 

do czynności prawnych (dzieci niepełnoletnie) przesyłane są przez rodziców lub opiekunów prawnych.

6.2.  Zgłoszenia  dokonywane  są  za  pomocą  Formularza  konkursowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

6.3  Formularz  konkursowy  dostępny  jest  w  siedzibie  Wydziału  Inicjatyw  i  Programów 

Społecznych Urzędu Miasta Lublin przy ul.  Stanisława Leszczyńskiego 20,  20-069 Lublin,  pok.  503 

(V piętro)  oraz  na  stronie  internetowej  Programu  www.trzyplus.lublin.eu  w  zakładce  Konkurs 

fotograficzny „Lublin w zbliżeniu”

6.4 Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 9 września 2019 r.
6.5 Złożenie Formularza konkursowego z fotografią jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.

6.6 Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie Formularza konkursowego i nadesłanie fotografii 

oświadcza,  iż  przysługują  mu wyłączne  i  nieograniczone  prawa  autorskie  do  nadesłanych  fotografii 

oraz że  wszystkie  osoby  widniejące  na  fotografiach  wyrażają  zgodę  na  ich  opublikowanie,  w  tym 

ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję. 

6.7  Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  ze  zgodą  uczestnika  oraz  rodzica/opiekuna 

prawnego  na  gromadzenie,  przetwarzanie  i  publikację  danych  osobowych  uczestnika  Konkursu. 

Organizator  może  publikować  i  przetwarzać  dane  osobowe  w  zakresie  i  celach  związanych 

z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikowania się z Uczestnikami, wydania nagród 

oraz promocją Konkursu. Organizator Konkursu może także wykorzystywać dane osobowe w celach 
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upowszechnienia  i  eksploatacji  prac  plastycznych  (publikowanie  danych  uczestników  Konkursu 

w internecie, w wydawnictwach wszelkiego typu, w miejscach użyteczności publicznej wskazanych przez 

Organizatora).  Niniejsza  zgoda  wyrażana  jest  poprzez  złożenie  podpisu  przez  rodzica/opiekuna 

prawnego pod treścią  oświadczenia o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie i  przechowywanie  danych 

osobowych przez Organizatora (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000 i 1669 oraz Dz.U. z 2019 r., poz. 730.) oraz zgodnie z art. 6  

ust. 1  pkt  a)  oraz 7  ust.  2  Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) , stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza konkursowego.

6.8 Z chwilą przesłania Formularza konkursowego wraz z fotografią Organizatorowi autor wyraża 

zgodę  na  nieodpłatne  udzielenie  licencji  niewyłącznej  do  nadesłanych  prac  na  rzecz  Organizatora 

Konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych 

w art. 50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1191  ze  zm.),  w  tym  w  szczególności:  w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania,  wykorzystywania 

techniką reprograficzną, drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego, audiowizualną, na jakichkolwiek 

nośnikach,  bez  ograniczeń  co  do  ilości  i  wielkości  nakładu;  w  zakresie  obrotu  egzemplarzem albo 

egzemplarzami,  na  których  utrwalono  prace  –  wprowadzanie  do  obrotu,  użyczenia;  w  zakresie 

rozpowszechniania  prac  -  publicznego  wystawiania,  wyświetlania,  odtworzenia  oraz  nadawania 

i reemitowania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Autor wyraża również zgodę na wykonywanie praw 

autorskich zależnych, w szczególności na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości 

lub  fragmentów  prac;  wielokrotne  publikowanie  (oraz  publikowanie  imienia,  nazwiska  i  miejsca 

zamieszkania  Uczestnika)  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem  oraz  Programem 

„Rodzina  Trzy  Plus”,  udostępniania  na  stronach  internetowych,  portalach  internetowych, 

w wydawnictwach  Organizatora,  oraz  we  wszelkich  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych, 

bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu; a także na przekazanie fotografii 

w celu ich oceny przez Kapitułę konkursową zgodnie z punktem 6 niniejszego Regulaminu. Publikacja 

zawierać będzie imię i nazwisko autora pracy. 

6.9 Autor zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji  Konkursu 

z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia 

przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym 

i/lub  prawnym oświadczeń,  o  których mowa w pkt.  6.6  ureguluje  wszystkie  związane z  tym faktem 

koszty. 

6.10 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie  okazało  się  niezgodne  ze  stanem  faktycznym  i/lub  prawnym  osoba,  Uczestnik, 

w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz 

oświadcza,  że  ureguluje  wszystkie  związane  z  tym  faktem  poniesione  przez  Organizatora  szkody. 

Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana 
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jest  do  niezwłocznego  zwrotu  przyznanej  przez  Organizatora  nagrody(jeśli  takowa  zostanie 

mu przyznana). 

6.11   W  przypadku  podejmowania  przez  Uczestników  działań  sprzecznych  z  niniejszym 

Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo 

weryfikacji  wyników  i  wykluczenia  Uczestnika  z  udziału  w  Konkursie.  W  przypadku  wykluczenia 

Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest  zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.  Zwrot 

otrzymanej  nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania 

na zasadach ogólnych. 

7. Ocena fotografii i wybór laureatów

7.1  Oceny  nadesłanych  prac  konkursowych  dokonuje  Kapituła  Konkursowa  powołana  przez 

Organizatora.

7.2 Kapituła Konkursowa dokona oceny prac  po zakończeniu okresu trwania Konkursu, według 

następujących kryteriów: 

• oryginalność  pomysłu,

• interpretacja tematu

• walory artystyczne,

• samodzielność wykonania pracy,

• zgodność z tematyką konkursu.

7.3 Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

7.4  O  wynikach  Konkursu,  terminie  wręczenia  nagród  oraz  wystawie  prac  Organizator 

poinformuje Laureatów drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

7.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.trzyplus.lublin.eu. 

8. Nagrody w Konkursie

8.1. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie trzech 

pierwszych miejsc. Dla wszystkich autorów prac plastycznych przewidziane są dyplomy potwierdzające 

uczestnictwo w Konkursie.

8.2  Kapituła  Konkursowa  zastrzega  sobie  prawo  do  innego  podziału  nagród,  jak  również 

do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

8.3 Ostateczna decyzja dotycząca rodzaju i ilości przyznanych nagród należy do Organizatora. 

Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, jak również do dodatkowego 

nagrodzenia Uczestników Konkursu.

8.4 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

8.5  Laureatowi  przysługuje  prawo  rezygnacji  z  wygranej  nagrody.  W takiej  sytuacji  nagroda 

przechodzi na własność Organizatora. 
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8.6  Nagrody  nie  odebrane  do  31  grudnia  2019  r.  przepadają  i  przechodzą  na  własność 

Organizatora.

9. Postanowienia Końcowe

9.1  Obsługę  techniczno  –  organizacyjną  Konkursu  zapewnia  Wydział  Inicjatyw  i  Programów 

Społecznych Urzędu Miasta Lublin Urzędu Miasta Lublin.

9.2  Adres  Organizatora:  Urząd  Miasta  Lublin,  Wydział  Inicjatyw  i  Programów  Społecznych, 

ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20 – 069 Lublin, tel. (81) 466 34 42, e-mail: trzyplus@lublin.eu

9.3  Regulamin  Konkursu  wraz  z  załącznikiem  dostępny  jest  w  siedzibie  Wydziału  Inicjatyw 

i Programów Społecznych  Urzędu  Miasta  Lublin  przy  ul.  Stanisława  Leszczyńskiego  20  w  Lublinie 

(III piętro, pokój 301) oraz na stronie internetowej Programu „Rodzina Trzy Plus”: www.trzyplus.lublin.eu

9.4 Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać na stronie internetowej 

www.trzyplus.lublin.eu lub pod nr telefonu 81 466 34 42.

9.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania 

Konkursu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie 

Organizator  poinformuje  uczestników  na  stronie  internetowej  Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”: 

www.trzyplus.lublin.eu

9.6 Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu bez podania przyczyny.
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