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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI” 

  

I.       Cel konkursu: 

Nadrzędnym celem Konkursu fotograficznego „Poznański Budżet Obywatelski” (zwanego 

dalej Konkursem) jest promowanie idei Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (zwanego 

dalej PBO).  

Konkurs ma na celu ponadto: 

1) promowanie idei aktywności obywatelskiej, 

2) zachęcenie do udziału w życiu miasta poprzez narzędzia takie jak PBO, 

3) zapoznanie się z miejscami i inwestycjami na terenie Miasta, które powstały lub 

zostały zmodernizowane w ramach PBO, 

4) stworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby PBO, 

5) rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania, 

6) propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy, 

7)  promowanie rozwoju sztuki i zdolności artystycznych młodzieży. 

Dzięki udziale w Konkursie, młodzi ludzie będą mieli okazję zobaczyć miejską przestrzeń 

z nowej perspektywy. Inwestycje i miejsca będące tematem Konkursu, powstały dzięki 

wspólnej pracy Miasta i mieszkańców, którzy włączyli się w PBO. Celem konkursu jest 

m.in. promowanie idei, że działalność na rzecz lokalnej społeczności przynosi wymierne 

rezultaty w miejskiej przestrzeni, a mieszkańcy mogą mieć bezpośredni wpływ na miejsce, 

w którym żyją.  

II.    Organizator konkursu: 

Organizatorem Konkursu jest Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (zwane 

dalej Organizatorem). 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 3-8 szkół podstawowych z terenu Miasta 

Poznania oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Poznania (zwanych 

dalej Uczestnikami Konkursu). W ramach Konkursu nagrodzeni zostaną zarówno 

Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą najlepsze prace konkursowe, jak i ich szkoły.  

2. Konkurs realizowany jest w 3 kategoriach wiekowych: 

1) uczniowie szkół podstawowych, klasy 3 - 5, 

2) uczniowie szkół podstawowych, klasy 6 - 8, 

3) uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia z pracownikami Organizatora. 
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IV.  Zasady Konkursu: 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie zdjęcia wybranego projektu, który został 

zrealizowany w poprzednich edycjach PBO.  

2. Jedna praca konkursowa może obejmować jeden wybrany projekt, który został 

zrealizowany w poprzednich edycjach PBO (1 zdjęcie). 

3. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać maksymalnie 5 prac konkursowych (5 zdjęć). 

4. Lista projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach PBO wraz z mapą inwestycji na 

terenie Miasta znajduje się na stronie internetowej www.budzet.um.poznan.pl w zakładce 

„Realizacja projektów PBO”. 

5. Każdy Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie pod kierunkiem nauczyciela ze 

swojej szkoły (ten sam nauczyciel może być opiekunem kilku Uczestników Konkursu). 

6. Wymogi techniczne zdjęcia: 

1) dozwolone formaty plików: jpg, png, 

2) rozdzielczość zdjęć musi wynosić minimum 1920x1200, 

3) zapis zdjęć w maksymalnej jakości, 

4) forma dostarczenia zdjęcia: płyta, pendrive, załącznik do wiadomości mailowej, link do 

plików w chmurze, 

5) na zgłaszane do Konkursu zdjęcia nie mogą być nanoszone dodatkowe grafiki 

i oznaczenia (np. znaki wodne, podpisy), 

6) technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy zachowaniu cyfrowej formy pracy 

konkursowej, 

7) dopuszcza się ingerencję graficzną w zdjęcia, w szczególności mającą na celu 

poprawę jakości zdjęć (np. wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie) lub 

konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów 

itp. z wyłączeniem form, w których jakiekolwiek elementy zdjęcia zostały usunięte lub 

dodane w wyniku obróbki graficznej. 

 

7. Każda nadesłana praca konkursowa musi być zgłoszona wraz z wypełnionym  

formularzem zgłoszeniowym zawierającym: 

 

1) tytuł pracy (tytuł pracy konkursowej musi być zbliżony do tytułu projektu 

zrealizowanego w PBO), 

2) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz dane do kontaktu, 

3) nazwę szkoły Uczestnika Konkursu wraz z jej adresem, klasę Uczestnika Konkursu 

oraz dane do kontaktu z nauczycielem szkoły, pod którego kierunkiem Uczestnik 

Konkursu bierze udział w Konkursie, 

4) wiek Uczestnika Konkursu, 

5) oświadczenie Uczestnika konkursu (w przypadku osób pełnoletnich) o zapoznaniu się 

z treścią Regulaminu Konkursu i jego akceptacji oraz o prawdziwości danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym, 

6) zgodę rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (w przypadku osób 

niepełnoletnich) na jego udział w Konkursie i oświadczenie o zapoznaniu się przez 

rodzica/opiekuna prawnego ze składaną przez Uczestnika Konkursu pracą 

konkursową, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym oraz oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu i jego 

akceptacji, 

http://www.budzet.um.poznan.pl/
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7) zgodę Uczestnika Konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu na 

publikację danych osobowych Uczestnika Konkursu, 

8) imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego oraz jego dane kontaktowe (adres e-mail 

lub telefon) w przypadku osób niepełnoletnich, 

9) wskazanie lokalizacji fotografowanego obiektu. 

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony: www.budzet.um.poznan.pl. 

8. Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać lub dostarczyć na 

adres: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „konkurs fotograficzny PBO” bądź przesłać drogą 

elektroniczną na adres: pbo@um.poznan.pl. 

9. Termin składania prac konkursowych upływa 31 maja 2021 r. W przypadku prac 

konkursowych przesyłanych pocztą, o zachowaniu wyznaczonego terminu decyduje data 

stempla pocztowego, a w przypadku przesłania prac konkursowych kurierem - data 

nadania przesyłki. 

10. W Konkursie udziału nie będą brały prace konkursowe, w których podano niekompletne 

lub nieprawdziwe dane, lub które wpłynęły do Organizatora po terminie składania prac 

konkursowych, z uwzględnieniem ust. 9.   

11. W Konkursie nie będą brały udziału prace konkursowe naruszające obowiązujące przepisy 

prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, ochrony wizerunku 

i dobrego imienia. 

12. Zgłoszona praca konkursowa winna być wynikiem pracy twórczej i nie naruszać autorskich 

praw osobistych lub majątkowych osób trzecich.  

13. Nadesłanie pracy konkursowej wykorzystującej wizerunek osób, równoznaczne jest 

z oświadczeniem Uczestnika Konkursu bądź rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika 

Konkursu, iż wszystkie osoby, których wizerunek widnieje na pracy konkursowej wyraziły 

zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatora w szczególności dla celów 

promocyjnych i marketingowych, zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu i jej publiczne 

udostępnienie. 

14.  Złożenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pracy, które nastąpiły  

z przyczyn od niego niezależnych. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego na skutek 

okoliczności niezależnych od niego. 

17. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powoła 

trzyosobowe jury, w skład którego wchodzić będą pracownicy Urzędu Miasta Poznania. 

18. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką, 

oryginalność/kreatywność oraz walory estetyczne, z zastrzeżeniem ust. 19. 

19. Prace konkursowe, które nie będą spełniać kryterium zgodności z tematyką, tj. takie które 

nie będą dotyczyć inwestycji zrealizowanych w PBO, nie będą podlegać dalszej ocenie. 

20. W Konkursie nie mogą brać udziału prace nadesłane we wcześniejszych edycjach 

konkursu fotograficznego „Poznański Budżet Obywatelski”. 

21. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych jury nagrodzi 3 zdjęcia/prace oraz 

przyzna wyróżnienia dla maksymalnie 4 zdjęć/prac. 

22. Decyzja jury co do wyboru nagrodzonych i wyróżnionych prac jest ostateczna i nie podlega 

odwołaniu. 
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23. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Zwycięzcy i osoby 

wyróżnione (ich rodzice/opiekunowie prawni) zostaną poinformowani o wygranej drogą 

elektroniczną lub telefoniczną, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub 

nr telefonu. Organizator zastrzega sobie również możliwość skorzystania z innych form 

powiadomienia zwycięzców i osób wyróżnionych. 

24. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

25. Organizator nie zwraca nośników, na których zostały dostarczone prace. 

V. Nagrody: 

 

1. Jury Konkursu przyzna 1 ufundowaną przez Organizatora nagrodę główną w każdej 

kategorii wiekowej oraz przyzna 4 wyróżnienia w dowolnej kategorii wiekowej: 

1) nagroda główna - nagroda pieniężna dla Uczestnika Konkursu w wysokości 1 000 zł 

oraz nagroda pieniężna dla jego szkoły w wysokości 1 000 zł, 

2) wyróżnienie - nagroda pieniężna dla Uczestnika Konkursu w wysokości 500 zł oraz 

nagroda pieniężna dla jego  szkoły w wysokości 500 zł. 

2. Organizator konkursu zobowiązuje się do przekazania zwycięzcom i osobom wyróżnionym 

nagród nie później niż do 30 listopada 2021 r. Nagrody zostaną przekazane w formie 

przelewu na konto Uczestników Konkursu (w przypadku niepełnoletnich lub 

nieposiadających konta Uczestników Konkursu - na konto rodzica/opiekuna prawnego) 

oraz na konto szkoły Uczestnika Konkursu. 

3. Zwycięzcy/osoby wyróżnione nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

4. Nagrody ufundowane przez Organizatora dla Uczestników konkursu oraz ich szkół 

przeznaczone powinny zostać na cel edukacyjny (np. pomoce dydaktyczne, kurs języka 

obcego). 

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu/osobą 

wyróżnioną lub jego rodzicem/opiekunem prawnym w ciągu 7 dni roboczych od przesłania 

wiadomości o wygranej/wyróżnieniu, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród i wyróżnień w przypadku 

niesatysfakcjonującego poziomu nadesłanych prac konkursowych w poszczególnych lub 

we wszystkich kategoriach wiekowych. 

 

 

VI. Prawa autorskie i licencja: 

 

1. Przystępując do Konkursu i składając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik Konkurs bądź 

jego rodzic/opiekun prawny oświadcza, że Uczestnikowi Konkursu przysługują wyłączne 

nieograniczone prawa autorskie do złożonej pracy konkursowej. Złożona praca 

konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób 

trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich, 

w tym w szczególności praw własności intelektualnej i dóbr osobistych. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Organizatora wynikającymi 

z ewentualnych naruszeń ww. praw, Uczestnik Konkursu bądź jego rodzic/opiekun prawny 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych 

zapewniających Organizatorowi należytą ochronę przez takimi roszczeniami, 

w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora lub w przypadku braku 

takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących 
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się przeciwko Organizatorowi i zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń wysuwanych 

przez podmioty trzecie. W zakresie niniejszego oświadczenia Uczestnik Konkursu bądź 

jego rodzic/opiekun prawny ponosi względem Organizatora pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy 

prawnej świadczonej w celu obrony interesów Organizatora oraz równowartość świadczeń 

spełnionych przez Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich.  

2. Z chwilą zgłoszenia prac konkursowych do Konkursu, Organizator nabywa nieodpłatnie 

nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję niewyłączną (z możliwością udzielania 

sublicencji) na korzystanie z prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie pracy konkursowej do 

pamięci komputera oraz sieci multimedialnych;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową 

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż określony w pkt. 2) 

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy konkursowej w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 

poprzez publikację w prasie, udostępnianie pracy konkursowej w sieci „Internet” 

(w szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

Organizatora), jak również techniką webcastingu, simulcastingu, videocastingu oraz 

wszelkich innych form transmisji internetowej oraz rozpowszechniania za 

pośrednictwem sieci telefonicznych (w sieciach stacjonarnych lub komórkowych), 

w szczególności za pomocą: telefonu komórkowego (w tym także WAP) i urządzeń 

cyfrowych (np.: VOD, PPV, komputery osobiste i inne); 

4)  prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia pracy konkursowej w całości lub 

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  

5) prawo do wykorzystania pracy konkursowej m.in. w środkach reklamy internetowej, 

reklamy zewnętrznej (Outdoor), materiałach reklamowych nieprzeznaczonych do 

prezentacji w mediach (BTL), plakatach, ulotkach reklamowych, broszurach itd., prawo 

do wykorzystywania pracy konkursowej w celach informacyjnych, promocyjnych 

i marketingowych Organizatora. 

3. Uczestnik Konkursu bądź jego rodzic/opiekun prawny mają możliwość wypowiedzenia 

licencji niewyłącznej, o której mowa w ust. 2, za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

 

 

 

VII. Publikacja danych osobowych: 

  

      Uczestnik Konkursu (jego rodzic/opiekun prawny) wyraża zgodę na publikację danych 

osobowych Uczestnika Konkursu  w postaci imienia i nazwiska, jego wieku, szkoły do której 

uczęszcza, w związku z podaniem do publicznej wiadomości wyników Konkursu oraz 

prezentacją prac konkursowych, w szczególności na stronach internetowych: 

www.budzet.um.poznan.pl oraz www.poznan.pl oraz w mediach społecznościowych 

Organizatora. Brak wyrażenia zgody w powyższym zakresie jest równoznaczny 

z niemożliwością udziału w Konkursie.  

http://www.poznan.pl/
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VIII. Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie internetowej www.budzet.um.poznan.pl.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez podania 

przyczyny. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym każdorazowo 

przez Organizatora. Zmiana Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki 

został ogłoszony Regulamin.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania 

przyczyny. Ogłoszenie odwołania Konkursu zostanie opublikowane w taki sam sposób, 

w jaki został ogłoszony Regulamin.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych.  

 

IX. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Prezydent Miasta 
Poznania, z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.  

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez                     
e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, 
f RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów: 

1) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z uprawnieniem 
wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym i uchwałą Nr Nr XLIII/754/VIII/2021 
Rady Miasta Poznania z dnia 09-03-2021 w sprawie zasad i trybu Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego 2022, którym jest organizacja konkursu fotograficznego 
„Poznański Budżet Obywatelski” w celu promocji Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego, 

2) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności takich jak 
ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. 

4. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:  
1) dostępu do swoich danych osobowych 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
3) żądania usunięcia danych, gdy:  

a) dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzane są niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu 

danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń. 
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6. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia, organizacji i wzięcia 
udziału w Konkursie fotograficznym „Poznański Budżet Obywatelski”. 

8. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym do profilowania. Odbiorcami danych Uczestników konkursu, będą podmioty 
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych 
z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 
Administratora. 

 

 

 

 


