
 
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Cztery pory roku” 
 

I. Organizator  
Organizatorem konkursu „Cztery pory roku” (zwanego dalej „konkursem”) jest Burmistrz Mikołowa. 
 
 
II. Cel konkursu  
1. Celem nadrzędnym konkursu jest wyłonienie pracy fotograficznej obrazującej na przestrzeni 

czterech pór roku najbardziej zadbane w opinii Jury miejsce w Mikołowie (ogródek, plac, działka, 
balkon, podwórko, itp.).  

2. Cele dodatkowe konkursu to rozbudzanie wśród mieszkańców Mikołowa poczucia estetyki 
otoczenia i przestrzeni publicznej oraz promowanie twórczości mieszkańców Mikołowa  
w dziedzinie fotografii. 

 
 
III. Ramy czasowe konkursu i ocena prac 
Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2015r. i kończy się 15 czerwca 2016r. 
Prace należy przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście do dnia  
20 czerwca 2016r.   
na adres:  
Urząd Miasta Mikołów 
Rynek 16  
43-190 Mikołów  
z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”  
 
Prace oceniane będą przez jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 lipca 2016 roku. 
 
 
IV. Uczestnicy  
W konkursie uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na terenie Miasta Mikołów.  
 
  
V. Zasady konkursu  
1. Każdy uczestnik konkursu w jednym zgłoszeniu konkursowym przedkłada 4 fotografie formatu A4 

(297 x210 mm) wybranego przez siebie miejsca na terenie Mikołowa, np.: zadbany ogródek, plac, 
działka, balkon, podwórko, itp. Zdjęcia powinny przedstawiać jak w/w miejsce zmienia się w ciągu 
czterech pór roku (jedno zdjęcie obrazuje jedną porę roku). Na fotografiach nie mogą znajdować 
się wizerunki osób. 

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Dopuszczalne jest dokonanie więcej niż jednego 
zgłoszenia przez każdego uczestnika konkursu.   

3. Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanymi literami wg schematu: imię i nazwisko 
autora, adres, miejsce gdzie wykonano fotografię, telefon kontaktowy.  

4. Każdy uczestnik konkursu wraz z pracą składa oświadczenie o posiadaniu do niej praw 
autorskich, zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie pracy przez Urząd Miasta na wszelkich 
polach eksploatacji, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – 
załącznik do regulaminu).  

5. Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.  
6. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Mikołów www.mikolow.eu oraz na portalu społecznościowym facebook.   
7. Organizator może wykluczyć z konkursu prace niespełniające w/w wymogów formalnych. 

 
VI. Nagrody  
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, zarówno dla miłośników ogrodów jak i fotografii.  
 
  
 
 



VII. Postanowienia końcowe  
1. W przypadku roszczeń osób trzecich, odpowiedzialność ponosi autor fotografii.  
2. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu  

nadesłanych przez niego zdjęć.  
3. Fotografie zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystywane 

przez niego na wszelkich polach eksploatacji.  
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do 

niewyłonienia zwycięzcy.  
5. Wszelkie pytania związane z organizacją konkursu należy kierować na adres: 

Urząd Miasta Mikołów 
Biuro Promocji  
ul. Jana Pawła II 1/1 
43-190 Mikołów 
tel. 32 32 48 549 
e-mail: tomasz.rogula@mikolow.eu 

 



 
Załącznik 

 

OŚWIADCZENIA: 
 

a) Niniejszym oświadczam, że zgłoszona/e przeze mnie praca/e do konkursu fotograficznego 
jest/ są moim dziełem i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich 
majątkowych i osobistych praw autorskich. 

b) Oświadczam również, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu fotograficznego w 
szczególności z częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich, jego postanowienia 
przyjmuję bez zastrzeżeń. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Oświadczeniu dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  
O ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
 
 
 

…........................................................................................................................................... 
data i czytelny podpis uczestnika/ uczestników konkursu 

 
 
 
 
 

…........................................................................................................................................... 
data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu- 

 stopień pokrewieństwa. 
 

 


