
REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LAURKA DLA DZIADKÓW”

ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU „RODZINA TRZY PLUS”

1. Postanowienia ogólne 
1.1 Organizatorem konkursu „Laurka dla dziadków”, zwanego dalej „konkursem”, jest Gmina Lublin - Urząd 

Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin (zwany dalej: „Organizatorem”).

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

Inicjatyw i Programów Społecznych.

1.3 Konkurs rozpoczyna się 17 stycznia 2020 roku i trwa do 27  stycznia 2020 r.

1.4 Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  wydłużenia  czasu  trwania  Konkursu poza  termin określony 

w pkt. 1.3 i 4.5, o czym poinformuje na stronie Programu „Rodzina Trzy Plus”: www.trzyplus.lublin.eu.

1.5 Warunki  uczestnictwa  w  Konkursie  określone  są  w  niniejszym  Regulaminie,  a  każde  zgłoszenie 

Uczestnika oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

1.6 Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Uczestnicy Konkursu

2.1.Konkurs organizowany jest wyłącznie dla dzieci, członków Programu „Rodzina Trzy Plus”, w 
wieku od 4 do 12 lat.

2.2.Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie 

za  pisemną  zgodą  rodzica  lub  opiekuna  prawnego,  stanowiącą  załącznik  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.  4.9  oraz  warunki  licencji  na  korzystanie  przez 

Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników, o których mowa w pkt. 4.13.

3. Zadanie konkursowe
3.1.Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu Organizatorowi zdjęcia obrazującego: 

◦ laurkę wykonaną dla babci/dziadka, 

◦ moment wręczenia wykonanej laurki,

◦ zdjęcie z babcią/dziadkiem oraz laurką.

3.2.W przypadku zdjęć zawierających wizerunek babcia/dziadka, 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.

3.3.Laurka powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice plastycznej.
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3.4.W konkursie można brać udział indywidualnie lub wspólnie z rodzeństwem. 

4. Zgłoszenia do Konkursu
4.1.Zgłoszenia do Konkursu dokonywać mogą wyłącznie  pełnoletnie osoby będące  posiadaczami 

ważnych  Kart  „Rodzina  Trzy  Plus”.  Zgłoszenia  osób,  które  posiadają  ograniczoną  zdolność 

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

4.2.Zgłoszenie  uczestnictwa  w  konkursie  powinno  zawierać:  zdjęcie/zdjęcia  konkursowe,  imię  i 

nazwisko Uczestnika lub Uczestników konkursu,  nr karty „Rodzina Trzy Plus”,  dane kontaktowe tj. 

numer telefonu, adres e-mail oraz zgody i oświadczenia, o których mowa w pkt 2.2,  2.3 niniejszego 

regulaminu.

4.3.Każdy plik zawierający powinien posiadać opis w postaci:  NAZWISKO_IMIE_WIEK_, dodatkowo  w 

treści maila można dołączyć opis zdjęcia.

4.4.Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  dokonać  wyłącznie  drogą  e-mail  na  adres: 
trzyplus@lublin.eu

4.5.Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 27 stycznia 2020 roku.
4.6.O dochowaniu terminu przesłania fotografii decyduje moment doręczenia fotografii na wskazany adres 

poczty elektronicznej Organizatora.

4.7.Nadesłanie  fotografii,  bez  zamieszczenia  wszystkich  danych  i  załączników  jest  traktowane  jako 

niespełnienie warunków uczestnictwa w konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę w konkursie.

4.8.Uczestnik  Konkursu  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. 

4.9.Zgłoszenie  do  Konkursu  jest  jednoznaczne  ze  zgodą  uczestnika  na  gromadzenie,  przetwarzanie 

i publikację  danych  osobowych,  w  tym  danych  osobowych związanych  z  wizerunkiem 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 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) , stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.10.Osoba, która przystępuje do konkursu 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.

4.11.Osoba,  która  przystępuje  do  Konkursu  przyjmuje  do  wiadomości,  iż  wyrażenie  zgody 
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na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody.

4.12.Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz jest Prezydent Miasta Lublin; dane 

adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin.

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), 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 5 niniejszego Regulaminu. 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.  4.8 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 dyskwalifikacji z konkursu i  zobowiązana 

jest  do  niezwłocznego  zwrotu  przyznanej  przez  Organizatora  nagrody(jeśli  takowa  zostanie  mu 

przyznana). 

4.16.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.

4.17.Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora.
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5. Ocena fotografii i wybór laureatów
5.1. Oceny zdjęć dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

5.2. Nagrodzone zostaną najciekawsze kreacje.

5.3. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

5.4. O wynikach Konkursu Organizator poinformuje laureatów drogą poczty elektronicznej lub telefoniczną.

5.5.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.trzyplus.lublin.eu

5.6.  Zdjęcia nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na stronie www.trzyplus.lublin.eu

6. Nagrody
6.1. Nagrodą w Konkursie jest  zestaw gadżetów miejskich oraz gadżetów „Programu Rodzina Trzy Plus”.

6.2. Ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące ilości przyznanych nagród należy do Organizatora.

6.3. Nagrody  będą  do  odbioru  w  Wydziale  Inicjatyw  i  Programów Społecznych  Urzędu  Miasta  Lublin  

ul. Stanisława Leszczyńskiego 20. O dokładnym sposobie odbioru nagrody Organizator poinformuje 

zwycięzców drogą mailową.

6.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

6.5. Nagrodzonym przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi 

na własność Organizatora. 

6.6. Nagrody nie odebrane do 29 lutego 2020 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

7. Postanowienia Końcowe
7.1. Obsługę techniczno – organizacyjną konkursu zapewnia Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych 

Urzędu Miasta Lublin

7.2. 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

7.3. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu wraz z Regulaminem i załącznikami uzyskać 

można na stronie internetowej www.trzyplus.lublin.eu

7.4. 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

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