ZARZĄDZENIE NR 1257/2021
PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 20 maja 2021 r.
w sprawie konkursu fotograficznego pn. „Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam konkurs fotograficzny pn.: „Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”.
§ 2. Zatwierdzam regulamin konkursu fotograficznego „Racibórz z perspektywy rowerowego
siodełka” stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Powołuję komisję do rozstrzygnięcia konkursu, w składzie:
1) Gabriela Habrom-Rokosz – artysta fotografik, przewodnicząca komisji konkursowej;
2) Katarzyna Polak - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – członek komisji
konkursowej;
3) Małgorzata Krawiec – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – członek komisji
konkursowej;
4) Marzena Kubielas – podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – członek
komisji konkursowej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, a nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam I Zastępcy Prezydenta Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Dariusz Polowy

Załącznik do zarządzenia Nr 1257/2021
Prezydenta Miasta Racibórz
z dnia 20 maja 2021 r.

Regulamin konkursu fotograficznego pn. „Racibórz z perspektywy rowerowego
siodełka”
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Racibórz.
2. Konkurs adresowany jest dla osób amatorsko zajmujących się fotografią.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria
wiekowa przewidziana jest dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat (M). Druga kategoria
wiekowa dla uczestników dorosłych w wieku powyżej 18 lat (D).
4. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną w formie wydrukowanej oraz na
płycie CD do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz do dnia
10 września 2021 r.
5. Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę, jeżeli wpłyną po terminie wskazanym w
niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie zwracać złożonych zdjęć i nośników elektronicznych
biorących udział w konkursie.
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie prac przesłanych
drogą pocztową.
Tematyka i cele konkursu
§ 2. 1. Temat prac powinien łączyć w sobie walory przyrodnicze (flora, fauna) i/lub
krajobrazowe miasta Racibórz ze sportem rowerowym. Prace powinny promować
prawidłową postawę społeczną tj. właściwy stosunek do środowiska naturalnego. Charakter
pracy nie może sprzyjać negatywnym zachowaniom.
2. Celami konkursu są:
1) rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni;
2) kształtowanie i budowanie postawy ekologicznej;
3) wyeksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta Racibórz;
4) promocja miasta Racibórz jako gminy ekologicznej;
5) promowanie ekologicznego transportu i zdrowego trybu życia;
6) popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki;
7) rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

Zasady wykonania i zgłoszenia prac
§ 3. 1. Pracami kwalifikowanymi do udziału w konkursie są prace wykonane samodzielnie.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 3 fotografie.
Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami.

3. Dopuszczalny układ fotografii – pionowy lub poziomy. Prace powinny być dobrej jakości,
wyraźne. Minimalna jakość zdjęcia konkursowego to 300 dpi, rozdzielczość 3500x2400,
format JPG, TIF lub PNG. Pliki powinny zawierać metadane EXIF. Przestrzeń barw
RGB, wielkość pliku do 6 MB.
Wydruk zdjęć na białym papierze fotograficznym, format każdego zdjęcia 30x40 cm lub
30x45 cm.
Zdjęcia powinny być podpisane symbolem kategorii „M” lub „D”, nazwiskiem i imieniem
według formatu: M_nazwisko_imię_numer zdjęcia lub D_nazwisko_imię_numer zdjęcia.
4. Obróbka fotografii przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
tożsamych z zabiegami stosowanymi w ciemni fotograficznej (rozjaśnianie, kontrast,
redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są
niedopuszczalne. Fotografia, która nie będzie spełniać powyższych wymagań
konkursowych, zostanie zdyskwalifikowana.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do pracy formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1), oświadczenia dotyczącego danych osobowych (załącznik nr 2) oraz w
przypadku osób niepełnoletnich zgody prawnego opiekuna na uczestnictwo w konkursie
(załącznik nr 3).
6. Uczestnik konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w konkursie nieodpłatnie udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach konkursu bez
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu -wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawianie na prezentacji
pokonkursowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz rozpowszechnianie
w materiałach promocyjnych konkursu (plakat, zaproszenie, ulotka, publikacja utworu
w prasie i w telewizji) oraz publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet i
w mediach społecznościowych.
Rozstrzygnięcie konkursu
§ 4. 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16 września 2021 r.
2. Rozstrzygnięcia dokona powołana przez Prezydenta Miasta Racibórz komisja
konkursowa.
3. Najwyżej oceniane będą:
1) zgodność z tematem;
2) wrażenie artystyczne.
4. Informacja o wynikach konkursu wraz z publikacją nagrodzonych zdjęć zostanie
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość utworzenia z nagrodzonych prac
wystawy.

Nagrody
§ 5. 1. Organizator konkursu przekaże laureatom nagrody rzeczowe w postaci akcesoriów
rowerowych na łączną kwotę 2100 zł.
2. Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii
wiekowej w wysokości:
1) I miejsce – 450 zł
2) II miejsce – 350 zł
3) III miejsce – 250 zł
3. Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
4. Wręczenie nagród nastąpi w terminie do dnia 22 września 2021 r.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród
Laureatom z powodu:
1) braku możliwości kontaktu z Laureatem,
2) odmowy przyjęcia nagrody,
3) podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych,
uniemożliwiających przekazanie nagrody.
6. W sytuacjach określonych w ust. 5 nagrody przechodzą na własność Organizatora.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez Uczestnika
w związku z udziałem w konkursie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach i zapisach podanych
w regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu w części lub całości, jeżeli w
danej kategorii zostanie złożone 5 lub mniej zgłoszeń, lub zgłoszenia do konkursu nie będą
spełniać założeń wymienionych w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz
www.raciborz.pl.
5 Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Marzena Kubielas tel. (32) 75-50-772,
kubielas.marzena@um.raciborz.pl, pok. 202 UM Racibórz.

Załącznik nr 1 do Regulamin konkursu fotograficznego pn.
„Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”
Kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu pn. „Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA KONKURSU
Imię:
Nazwisko:
Wiek
Adres do korespondencji:
Telefon**:
DANE DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
Ilość zdjęć (maksymalnie 3 szt.) - …………
Miejsce wykonania fotografii:
zdjęcie nr………………………………………………………………..................................................................
zdjęcie nr………………………………………………………………..................................................................
zdjęcie nr………………………………………………………………..................................................................
Jednocześnie oświadczam, że:

1. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), a także odpowiedzialności
cywilnoprawnej oświadczam, że zdjęcia zgłaszane do konkursu pn. „Racibórz z perspektywy
rowerowego siodełka” zostały wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
2. Zgłaszane zdjęcia nie naruszają praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych osób oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. W przypadku takiego naruszenia,
w stosunku do osób trzecich będę ponosić odpowiedzialność wyłączną.
3. Oświadczam, że przenoszę na Organizatora - Miasto Racibórz w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek
prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć.
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
moich prac wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, wiek lub kategoria wiekowa) w środkach
masowego przekazu oraz w sposób określony w § 3 ust. 6 regulaminu konkursu.
5. Zapoznałem(-am) się z postanowieniami regulaminu konkursu pn. „Racibórz z perspektywy
rowerowego siodełka”, który w całości akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.

……………….……………………….
data i podpis osoby składającej zgłoszenie*

______________________________________________________________________________________________________
* W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny
** Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Racibórz ul. Króla Stefana
Batorego 6, 47-400 Racibórz w celu zapewnienia szybkiej komunikacji niezbędnej do sprawnej organizacji konkursu „Racibórz
z perspektywy rowerowego siodełka” , a w szczególności powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i terminie wręczenia
nagród. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo jej wycofania w każdym momencie.

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego pn.
„Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”

Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr
119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO, informuję że:
1. Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400
Racibórz, boi@um.raciborz.pl, tel. (32) 755 0600.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iodo@um.raciborz.pl.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja konkursu, ocena zgłoszonych do konkursu
zdjęć, wyłonienie laureatów, ogłoszenie - w tym w środkach masowego przekazu – wyników
konkursu, wydanie przyznanych w konkursie nagród.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie
publicznym polegającym na propagowaniu działań proekologicznych, budzeniu wrażliwości na
piękno otaczającego świata oraz świadomości w zakresie wspólnego działania na rzecz miasta
Racibórz – art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Na jej podstawie Pana/Pani zgłoszenie do konkursu będzie
przechowywane i wykorzystywane na potrzeby organizacji konkursu.
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą
udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom
upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby
wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania
danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. W razie gdy przedłożona do konkursu
praca uzyska nagrodę, bądź wyróżnienie, Pana/Pani imię i nazwisko oraz nadesłane zdjęcia zostaną
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl i/lub w mediach
lokalnych.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa w tym przez okres
wskazany w instrukcji kancelaryjnej. Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane
osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)

żądania dostępu do danych dotyczących Pana/Pani osoby,
sprostowania danych osobowych,
żądania usunięcia danych,
żądania ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych
Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nieobowiązkowa.
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa
w konkursie lub trudności we wręczeniu nagrody.
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
nie będą profilowane.
Zapoznałem/am się z powyższą informacją.

……………….……………………….
data i podpis osoby składającej zgłoszenie*

_________________________________________________________________________________________________________________

* W przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu fotograficznego pn.
„Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka”

Racibórz, dn. ……………….

Oświadczenie

Jako opiekun prawny ……………………………………………………………………... (imię, nazwisko,
rok urodzenia dziecka/podopiecznego) zamieszkałej/go w Raciborzu wyrażam zgodę na uczestnictwo w
konkursie fotograficznym pn. „Racibórz z perspektywy rowerowego siodełka” oraz możliwą publikację
zgłoszonych fotografii i danych osobowych (imię, nazwisko, wiek lub kategoria wiekowa) na stronie
internetowej Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl i/lub w mediach lokalnych oraz wykorzystanie prac
do utworzenia wystawy

……………….……………………….
data i podpis osoby składającej oświadczenie

Uzasadnienie
Niniejszy konkurs fotograficzny łączy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu z edukacją
ekologiczną. Celem tego rodzaju działań jest poszerzanie świadomości ekologicznej
mieszkańców i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

