
                                       Osiedle Stare Miasto – Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania 

                                  Siedziba - ul. Młyńska 11 (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2) 

www.staremiasto.poznan.pl ;  Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 

 

1 | S t r o n a  

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

 
Jesienne Stare Miasto 

 

 
§ 1 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami konkursu o nazwie „Jesienne Stare Miasto”, są: 
          - Rada Osiedla Stare Miasto, reprezentowana przez Agnieszkę Hoffmann –  
            Przewodniczącą Zarządu Osiedla Stare Miasto w Poznaniu; 
          - CK ZAMEK w Poznaniu, wpisane pod numerem RIK-II do Rejestru Instytucji Kultury, 

prowadzone przez Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowane przez Dyrektora 
Annę Hryniewiecką, przy potwierdzeniu oświadczenia woli, zgodnie z §5 ust 16 
Statutu Centrum Kultury Zamek, przez Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych 
Katarzynę Bielat, zwani w treści zasad konkursu Organizatorami. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01 października do 24 października  

2021 r. 
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 29 października 2021 r. na stronie Rady Osiedla 

Stare Miasto 
 

§ 2 
 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Konkurs fotograficzny skierowany jest dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie 
      Osiedla Stare Miasto lub uczęszczających do szkół podstawowych i średnich    
      zlokalizowanych na terenie Osiedla Stare Miasto.  

 
 

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia lub cyklu zdjęć, których   

tematem jest zieleń na Starym Mieście w Poznaniu. Zależy nam aby fotografie  

przedstawiały naturalne tereny (parki, skwery, klomby) oraz fragmenty miasta 

z zielonymi akcentami (zielone ściany budynków, wyjątkowe drzewo, krzew 

itp.), ale w sposób oryginalny i niebanalny. 

 

 

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać w dniach od 01 października do 24 
października 2021 r. od 1 do 3 fotografii  drogą elektroniczną na adres -   
rosm@ckzamek.pl w formacie obrazów dobrej jakości *.jpg, *.png, *bmp, *.tif  lub 
*.pdf,   

 

• Wymogiem jest, by zdjęcia powstały w 2021 r. na obszarze Osiedla Stare Miasto (w 

załączeniu mapka). Każde zdjęcie powinno zawierać lokalizację, w której zostało 

wykonane. 
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• Jury oceniać będzie oryginalność ujęć fotograficznych, wrażliwość 

 i artystyczne podejście autora, poprawność kompozycyjną, rozpoznawalność 

sfotografowanych miejsc lub poprawny ich opis (zdjęcie należy podpisać, gdzie 

zostało ono wykonane). Ilość prac nie ma wpływu na końcową ocenę, ocenie 

podlega jakość fotografii.  

• Niedopuszczalny jest montaż i obróbka w programach graficznych, poza 

kadrowaniem, wyostrzeniem i kontrastem 

• Można stosować nieostrość jednego z planów (bokeh) 

• W kadrze nie mogą znaleźć się osoby oraz pojazdy mechaniczne (samochody, 

autobusy, ciężarówki, motocykle oraz tramwaje, na których widoczne są numery 

rejestracyjne czy logo firm) 

• Od osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie  wymagana jest zgoda  

i podpis rodziców albo opiekunów złożony na karcie zgłoszenia, którą należy 

przesłać do  Organizatora wraz ze zgłoszoną pracą. 

• Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 

• Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci Organizatorów. 

• Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad, jak również 
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  
w Konkursie. 

 
 

3. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnianie 
informacji o jego autorstwie w serwisach internetowych Organizatorów. Oświadcza 
także, że posiada prawa autorskie do dzieła oraz że zgadza się na ewentualną 
prezentację swojej pracy (prac) podczas wystawy pokonkursowej oraz na nośnikach 
wykorzystywanych przez Radę Osiedla np. w Kurierze Staromiejskim, na tablicach 
informacyjnych na terenie Osiedla itp.) 

4. Zgłoszenia przesłane po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 będą usuwane. 

 
 
 

§ 3 
 

Zasady wyłaniania zwycięzców 
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko  spośród uczestników, którzy 
spełniają wszystkie warunki wymienione w Zasadach Uczestnictwa w Konkursie. 
 

2. Na posiedzeniu jury w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszych zasadach 
przyzna nagrody. 
 

3. Nagrody zostaną przyznane w sposób następujący: 
 

• Udział w dwóch warsztatach fotograficznych dla 20 laureatów, których prace 
zostaną wybrane na wystawę fotograficzną 

• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają Dyplomy oraz upominki niespodzianki 
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• Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego konkurs 
„Jesienne Stare Miasto”, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie 
wystawy fotograficznej.  

   O miejscu i dacie wręczenia nagród i Dyplomów wszystkim uczestnikom 
konkursu Organizatorzy poinformują drogą elektroniczną. 

 
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu nagrody w uzgodnionym 

terminie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do 
dyspozycji Organizatora. 

5. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są do zawarcia umowy udzielającej licencji do 
korzystania z ich fotografii. 
 

 
§ 4 

 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Zamek z siedzibą w 

Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z 

wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod 

adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) udział w konkursie – na podstawie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym 

obowiązków podatkowych, księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) przetwarzanie wizerunku w celach ogłoszenie listy laureatów,  informacyjnych na 

temat wydarzenia  – na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w okresie wskazanym przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące archiwizowania dokumentów 

oraz przedawnienia roszczeń cywilnych i podatkowych.  

5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i 

współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty 

świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z 

udostępnianiem systemów informatycznych, obsługą informatyczną oraz Rada 

Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

7. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych i informacji o przetwarzanych 

danych, sprostowania przetwarzanych danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przeniesienia danych. 

8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych może cofnąć 

zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie składając oświadczenie 

CK ZAMEK. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

http://www.staremiasto.poznan.pl/
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9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa,  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w 

konkursie. 

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 
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KARTA  ZGŁOSZENIA 

uczestnika konkursu fotograficznego 
„Jesienne Stare Miasto” 

dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Osiedla Stare Miasto lub uczęszczających 
do  szkół podstawowych i średnich zlokalizowanych na terenie Osiedla Stare Miasto w 

Poznaniu 
 
 

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

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

Data urodzenia  ………............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

telefon  ………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

e-mail     ………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Szkoła   ………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

Imię i nazwisko rodzica-opiekuna prawnego nr tel.       ........................................................................................................................................ 
 
 

Liczba zgłoszonych fotografii................................................................................................................... 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu w 
celu wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Jesienne Stare Miasto”. Zapoznałem/am się z 
informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie konkursu.  
                          
 
 
...........................................................................................................................................                   .................................................................................................................................................................................. 
                  Podpis uczestnika konkursu                                                                         Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka przez Centrum 
Kultury Zamek w celu ogłoszenie listy laureatów, w celu informacyjnym na temat wydarzenia na 
stronie internetowej Rady Osiedla Stare Miasto www.staremiasto.poznan.pl, w prasie i mediach. 
 
 
...........................................................................................................................................                   .................................................................................................................................................................................. 
                  Podpis uczestnika konkursu                                                                         Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

 
 

http://www.staremiasto.poznan.pl/
mailto:Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

