
Regulamin Konkursu fotograficznego „Ruszamy w Polskę!”
organizowanego w ramach Programu „Rodzina Trzy Plus”

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem  Konkursu  fotograficznego „Ruszamy  w Polskę!”,  zwanego  dalej  „Konkursem,  jest
Gmina Lublin - Urząd Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin (zwany dalej: „Organizatorem”).

1.2 Konkurs  realizowany  jest  w  ramach  Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”,  koordynowanego  przez  Wydział
Inicjatyw i Programów Społecznych Urząd Miasta Lublin.

1.3 Konkurs  rusza  w  momencie  opublikowania  informacji  na  stronie  www.trzyplus.lublin.eu  i  potrwa
do 5 października 2020 r.

1.4 Celem Konkursu jest:
◦ podzielenie się inspiracjami na to, jak można twórczo i kreatywnie spędzić wakacje;
◦ pokazanie jak podróżować po Polsce, doceniając i ukazując jej piękno;
◦ promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz radzenia sobie w czasie ograniczeń

kontaktów społecznych związanych z epidemią wirusa COVID 19;
1.5 Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wydłużenia  czasu  trwania  Konkursu poza  termin  określony

w pkt. 1.3 i 4.4, o czym poinformuje na stronie Programu „Rodzina Trzy Plus”: www.trzyplus.lublin.eu.
1.6 Warunki  uczestnictwa  w  Konkursu określone  są  w  niniejszym  Regulaminie,  a  każde  zgłoszenie

Uczestnika oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
1.7 Dołączenie do Konkursu jest bezpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnicy  Konkursu

 2.1 Konkursu  organizowany  jest  wyłącznie  dla  członków  rodzin  zamieszkałych  na  terenie  miasta
Lublin, w tym członków Programu „Rodzina Trzy Plus”.

 2.2 Rodzic  lub  opiekun  prawny  dziecka  zobowiązany  jest  do  wyrażenia  pisemnej  zgody  na  udział
w Konkursie, której treść zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2.3 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.2, obejmować będzie również zgodę na
postanowienia  niniejszego Regulaminu,  w tym w szczególności  na  przetwarzanie  danych  osobowych
Uczestnika,  o  których  mowa  w  pkt.  4.10  oraz  warunki  licencji  na  korzystanie  przez  Organizatora
z fotografii nadesłanych przez Uczestników, o których mowa w pkt 4.13.

 2.4 W  przypadku  zdjęć  zawierających  wizerunek  osoby/osób,  autor  obowiązany  jest  uzyskać  zgodę  na
wykorzystanie wizerunku tychże osób. Zgoda każdej z osób powinna być uzyskana na piśmie. Do tego
celu należy użyć oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Udział w Konkursie

 3.1 Udział w Konkursie polega na wykonaniu i przesłaniu Organizatorowi: 
◦ autorskiego zdjęcia w wakacyjnym klimacie, ukazującego pomysły jak w kreatywny sposób

można wykorzystać letni czas.
 3.2 W Konkursie można brać udział indywidualnie, wspólnie z rodzeństwem, rodzicami lub przyjaciółmi. 

4. Zgłoszenia do udziału w Konkursie

 4.1  Zgłoszeń dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W przypadku dzieci niepełnoletnich zgłoszenia
przesyłane są przez rodziców/opiekunów prawnych.

 4.2 Zgłoszenie powinno zawierać: 
• fotografię/e;
• imię i nazwisko Uczestnika/ów;
• adres zamieszkania;
• dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres e-mail;
• zgody i oświadczenia, o których mowa w pkt 2.2 – 2.4 niniejszego Regulaminu.

 4.3 Zgłoszenia udziału należy dokonać wyłącznie drogą e-mail na adres: trzyplus@lublin.eu
 4.4 Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października 2020 roku.
 4.5 Zdjęcie  wysłane  na  konkurs  powinno  być  dobrej  jakości  (w  formacie  jpg)  nadające  się  do  druku

w wielkości A4.
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 4.6  Nadesłanie  fotografii,  bez  zamieszczenia  wszystkich  danych  i  załączników  jest  traktowane  jako
niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. 

 4.7 Po wysłaniu zgłoszenia do Konkurs Uczestnik otrzyma automatycznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 
drogą mailową.

 4.8 Organizator ma prawo do odstąpienia od publikacji fotografii, w przypadku niskiej jakości nadesłanych
zdjęć  oraz  fotografii  naruszających  uczucia  i  dobre  imię  osób  trzecich  (w  tym:  wulgarnych,
ośmieszających, zawierających obrazy i treści powszechnie uważane za obraźliwe ect.).

 4.9  Uczestnik poprzez 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. 

 4.10 Zgłoszenie do  Konkursu jest  jednoznaczne  ze  zgodą  uczestnika  na  gromadzenie,  przetwarzanie
i publikację  danych  osobowych,  w  tym  danych  osobowych  związanych  z  wizerunkiem  uczestnika.
Organizator może publikować i przetwarzać dane osobowe w zakresie i celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem  Konkursu,  w  celu  komunikowania  się  z  Uczestnikami,  wydania  gadżetów  oraz
promocją  Konkursu.  Organizator  Konkursu może  także  wykorzystywać  dane  osobowe  w  celach
upowszechnienia  i  eksploatacji  prac  wraz  z  wizerunkiem  na  nich  utrwalonym  (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  zgód  i  oświadczeń  stanowiących  załącznik  nr  1
do niniejszego Regulaminu.  Pełne  informacje  o   przetwarzaniu  i  przechowywaniu  danych  osobowych
przez Organizatora (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) 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),  stanowi  pkt.  4.11 niniejszego
Regulaminu.

 4.11   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1.  Administratorem  danych  osobowych  Uczestnika  Konkursu jest  Prezydent  Miasta  Lublin;  dane
adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu
lub pisemnie na adres Administratora danych.
3.  Udostępnione  dane  osobowe tj.  imię/a  i  nazwisko/a,  wiek,  dane  teleadresowe,   wizerunek
wykorzystane  i przetwarzane będą w  celu  przeprowadzenia  Konkursu organizowanego w ramach
Programu  „Rodzina  Trzy  Plus”  na  podstawie  zgody  pełnoletnich  uczestników  oraz
rodziców/opiekunów prawnych nieletnich dzieci – zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu, w tym dane osobowe w postaci wykorzystania wizerunku,
wykorzystane będą w zakresie, celach i czasie związanym z przeprowadzeniem Konkursu, a także do
późniejszego  wykorzystania  związanego  z  promocją,  upowszechnianiem  i  eksploatacją  fotografii
(w szczególności  wielokrotne  utrwalanie  i  zwielokrotnianie  fotografii  każdą  techniką,
rozpowszechnianie  fotografii  poprzez  publiczne  udostępnianie  m.in.  publikowanie  w  internecie,
w wydawnictwach  wszelkiego  typu,  w  miejscach  użyteczności  publicznej  wskazanych  przez
Organizatora).  Publikacja  zawierać  będzie  fotografię  (wraz  z  wizerunkiem,  który  na  nim zostanie
utrwalony), imię i nazwisko autora pracy. 
5.  Dane  adresowe  i  teleadresowe (adres  mailowy  oraz  numer  telefonu)  wykorzystane  zostaną
wyłącznie  w  celach  i  czasie  związanym  z  realizacją  Konkursu tj.:  potwierdzenie  zgłoszenia
do konkursu, poinformowanie o zwycięzcach konkursu.
6. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów wynikających
z udzielonej zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konkursie.
8. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu;
9.  Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski  Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein, Islandię oraz Wielką Brytanię).
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
• prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa

w art. 16 RODO;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
• prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach  określonych
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w art. 18 RODO;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają

Państwo,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);

• w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie  danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody
w dowolnym  momencie  (np.  poprzez  wysłanie  wiadomości  e-mail  o  treści  wycofania  zgody
z adresu, którego zgoda dotyczy; poprzez wysłanie pisma pocztą tradycyjną do administratora
danych z żądaniem wstrzymania przetwarzania danych). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4.12 Osoba,  która  bierze udział  w  Konkursie oświadcza,  iż  została  poinformowana o przysługujących jej
prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do
treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak i również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych.

 4.13 Z chwilą  przesłania  fotografii  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  2019  r.  poz.  1231  z  późn.  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.
Publikacja zawierać będzie imię i nazwisko autora zdjęć. 

 4.14  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. 4.9 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. 

 4.15  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  usunięciu  z  uczestnictwa  w  Konkursie  i  zobowiązana  jest
do niezwłocznego zwrotu przyznanych przez Organizatora gadżetów.

5. Publikacja zdjęć i nagrody

5.1. Zdjęcia nadesłane w ramach Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.trzyplus.lublin.eu oraz na
profilu Facebook Miasto Lublin. Zdjęcia mogą zostać opublikowane na stronach sponsorów Konkursu lub
na innych stronach.

5.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią bieżącego roku.
5.3. Laureatów najpiękniejszych zdjęć wyłoni powołane przez Organizatora Jury.
5.4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową.
5.5. Nagrodzonym przysługuje prawo rezygnacji z nagród.
5.6. Fundatorem nagród jest Organizator oraz sponsorzy. Nagrodami w konkursie są cenne nagrody 

rzeczowe.
5.7. O dokładnym sposobie odbioru nagrody Organizator poinformuje uczestników Konkursu drogą mailową.
5.8. Nagrody nie odebrane do 31 stycznia 2021 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

6. Postanowienia Końcowe

6.1. Obsługę techniczno – organizacyjną Konkursu zapewnia Wydział  Inicjatyw i  Programów Społecznych
Urzędu Miasta Lublin.

6.2. Adres Organizatora:  Urząd Miasta Lublin,  Wydział  Inicjatyw i  Programów Społecznych, ul.  Stanisława
Leszczyńskiego 23, 20 – 068 Lublin, tel. (81) 466 30 50, e-mail: trzyplus@lublin.eu 

6.3. Niniejszy  Regulamin  jest  jedynym  i  wyłącznym  dokumentem  określającym  zasady  oraz  warunki
prowadzenia  Konkursu.  Interpretacja  Regulaminu  należy  wyłącznie  do  Organizatora  Konkursu.
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W sytuacjach nie  objętych Regulaminem decyzje  podejmuje Organizator.  Od decyzji  Organizatora nie
przysługuje odwołanie.

6.4. Wszystkie  dodatkowe  informacje  dotyczące  Konkursu  wraz  z  Regulaminem  i  załącznikami  uzyskać
można na stronie internetowej www.trzyplus.lublin.eu

6.5. 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

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