
 
            Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2023 
                        Prezydenta Miasta Stargard  

   z dnia 01 marca 2023 roku 

 

 

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU PREZYDENTA MIASTA 

pn. „Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców – 

ODKRYJSTARGARD” 

 

 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem XII edycji konkursu fotograficznego pn. „Stargard - pod szczęśliwą 

gwiazdą oczami mieszkańców – ODKRYJ STARGARD” zwanego dalej Konkursem, jest 

Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, zwana 

dalej Organizatorem.  

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, stanowi podstawę organizacji Konkursu 

oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz 

zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika 

wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.  

4. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie 

warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.  

 

II. Cel konkursu: 

1. Celem Konkursu jest pokazanie Stargardu jako miasta ciekawego, które posiada: 

zachwycające zabytki, dużo zieleni,  bogatą ofertę kulturalną, miejsca do zabawy, sportu i 

rozrywki – w naszym mieście niezależnie od pory roku nie ma nudy. Stargard ma w sobie 

jeszcze wiele do odkrycia, to najlepiej uwiecznią na zdjęciach sami mieszkańcy. 

Prezentowane zdjęcia nie mogą być wykonane przed rokiem 2022.  

2. Złożone w konkursie fotografie powinny zachwycić oglądającego i zainteresować walorami 

Stargardu. Fotografie te będą wykorzystane do celów promocyjno-informacyjnych miasta 

Stargard, przy czym 13 wybranych przez Komisję Konkursową zdjęć umieszczonych będzie 

w kalendarzu miejskim na 2024 rok.  

 

III. Uczestnicy: 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, amatorzy fotografii zamieszkali 

w Stargardzie, którzy łącznie spełnią następujące warunki: 

1) złożą maksymalnie 3 fotografie w formie odbitki fotograficznej, w formacie min. A4 

oraz na nośniku, zapisane w formacie JPG lub tiff, kadr zdjęcia tylko w poziomie. 

Zdjęcia zapisane na nośniku danych powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą 

niż 300 dpi. Nośnik danych powinien być opisany danymi Uczestnika. Każde zdjęcie 

powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, miejsce prezentowane na 

zdjęciu/tytuł oraz rok, w którym zostało wykonane; 

2) złożą zgłoszenie, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu; 

3) zapoznają się z treścią klauzuli informacyjnej (umieszczonej w dziale IX niniejszego 

regulaminu).  



2. Do konkursu mogą zostać złożone tylko te fotografie, które wcześniej nie były w całości, ani           

w części publikowane (także mediach społecznościowych autora), ani zgłaszane do innego 

konkursu/innych konkursów. 

3. Fotografie zgłaszane w konkursie nie mogą naruszać praw osób trzecich,  

w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych. W szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne                   

i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, treści obscenicznych, 

obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających 

przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, 

zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez 

zgody uprawnionych. 

4. W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, dokumenty określone w ust. 1 

pkt 2 podpisuje rodzic lub opiekun prawny. 

 

 

IV. Termin i miejsce dokonywania zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „KONKURS 

FOTOGRAFICZNY Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą oczami mieszkańców – 

ODKRYJ STARGARD od 7 marca 2023 do 8 września 2023 roku w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miejskiego, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 (liczy się data wpływu do 

Urzędu Miejskiego).  

2. Zgłoszenie oraz oświadczenia będą dostępne do pobrania od 07 marca 2023 roku: 

1) w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta, ul. Hetmana 

Stefana Czarnieckiego 17, 

2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta Stargard www.stargard.eu. 

3. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w Regulaminie, jak również nie zawierające 

wszystkich wymaganych danych, a także w inny sposób naruszające wymogi niniejszego 

Regulaminu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa uznaje się za nieważne. 

4. Organizator nie będzie weryfikował poprawności danych kontaktowych wskazanych przez 

Uczestnika w zgłoszeniu konkursowym. 

 

V. Przebieg konkursu: 

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących etapach: 

1) Etap 1: złożenie prac konkursowych od 07.03.2023 do 08.09.2023 r.; 

2) Etap 2: weryfikacja zgłoszonych prac i wyłonienie 13 zdjęć do kalendarza miejskiego 

przez Komisję Konkursową od 11.09.2023 r. do 25.09.2023 r.; 

3) Etap 3: uroczyste podsumowanie konkursu do 06.10.2023 r. 

 

VI. Zasady wyłonienia 13 zdjęć do kalendarza miejskiego przez Komisję Konkursową: 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, sprawuje nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu, dokonuje wyboru najciekawszych zdjęć.  

2. Członkowie Komisji nie mogą brać udziału w Konkursie.  

3. Posiedzenia Komisji zwołuje i pracami kieruje Przewodnicząca Komisji, a w razie jej 

nieobecności Zastępca Przewodniczącej. 

4. Komisja na posiedzeniu ustala wewnętrzne zasady postępowania na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

5. Obrady Komisji odbywają się w siedzibie Organizatora. 



6. Komisja rozpoczyna prace z dniem powołania, a kończy z dniem wręczenia nagród 

laureatom konkursu. 

7. Prace konkursowe nie spełniające warunków Regulaminu, nie będą poddane pod ocenę 

Komisji. 

8. Do zadań Komisji należy między innymi: 

1) ocena zgłoszonych prac przez przyznanie punktów; 

2) wyłonienie 13 prac, które w ocenie otrzymały najwyższą liczbę punktów; 

3) przedłożenie Prezydentowi Miasta protokołu z posiedzenia Komisji; 

4) przygotowanie uroczystego wręczenia nagród;  

5) poinformowanie laureatów i wyróżnionych o terminie wręczenia nagród. 

9. Przy ocenie zdjęć Komisja bierze pod uwagę przede wszystkim zgodność przedstawionego 

na zdjęciu obrazu z tematem konkursu, jakość techniczną i poziom artystyczny zdjęcia. 

10. W przypadku równej liczby punktów głos Przewodniczącej Komisji jest rozstrzygający.  

11. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.  

 

VII. Wyłonienie laureatów: 

1. Autorzy 13 zwycięskich fotografii otrzymają równorzędne nagrody finansowe.  

2. Możliwe jest przyznanie dodatkowych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych. 

3. Laureaci Konkursu oraz ewentualne osoby wyróżnione zostaną poinformowani o terminie 

uroczystego wręczenia nagród telefonicznie lub mailowo, przy czym Organizator nie 

odpowiada na błędne dane teleadresowe podane w zgłoszeniu przystąpienia do Konkursu, 

uniemożliwiające nawiązanie kontaktu z Laureatem. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej: www.stargard.eu po uroczystym rozstrzygnięciu. W ogłoszeniu zostanie 

wskazane m.in. imię i nazwisko Laureata oraz zdjęcie. 

 

VIII. Prawa autorskie zgłaszanych fotografii 

1. Autorzy zgłoszonych do konkursu zdjęć zobowiązują się przenieść na Gminę Miasto Stargard 

autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy  o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509  t.j.), 

obejmujących w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 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 w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Autor zezwala Organizatorowi na udzielenie nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji oraz 

wykonywanie praw zależnych w odniesieniu do przedmiotu umowy przez Gminę Miasto 

Stargard oraz podmioty powiązane z Gminą Miastem Stargard.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do materiału fotograficznego nastąpi w dniu 

podpisania i złożenia zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu.  

4. Autor posiada nieograniczone czasowo prawo do zamieszczania dzieła w swoim portfolio 

(strona www, blog, media społecznościowe, itp.) oraz swoich profilach w mediach 

społecznościowych. 



 

IX. Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników w zgłoszeniach 

konkursowych jest Prezydent Miasta Stargard. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, e-mail: iod@um.stargard.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a i lit. e  Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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, wyłącznie w 

celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym w szczególności w celu 

powiadamiania Laureatów o wygranej, wydania nagrody, jak również w celu publikacji 

imienia i nazwiska Laureata. 

3. Dane będą przetwarzane w celu: organizacji konkursu „Stargard-pod szczęśliwą gwiazdą 

oczami mieszkańców – ODKRYJ STARGARD” realizowanego na podstawie art. 30 ust. 

1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2023 r. poz. 40 t.j.). Przetwarzane są dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, 

adres e-mail, numer telefonu, wizerunek Uczestnika.  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych              

w Regulaminie jest dobrowolne, jakkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz 

ewentualnego otrzymania nagrody. 

5. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prawo usunięcia  

danych, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu poprzez zgłoszenie swojego prawa 

Organizatorowi.  

6. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora, przy czym skorzystanie z tych uprawnień jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

7. Każda osoba ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, że  przetwarzanie jej danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podpisanie oświadczeń znajdujących się w 

zgłoszeniu. 

 

X. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny, w okresie trwania Konkursu, do wglądu wszystkich 

zainteresowanych w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.stargard.eu.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, 

uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, jak również uniemożliwiające wydanie 

nagrody. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, 

których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami 

niniejszego Regulaminu.  

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych oraz 

reklamowych mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.  

5. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na adres e-mail 

podany przez niego w zgłoszeniu konkursowym.  

6. Organizator może utrwalić wizerunek Laureatów i wykorzystywać go do celów reklamowych            

i promocyjnych za zgodą na wykorzystywanie, bez odrębnego wynagrodzenia. 



7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne  

lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku sądowego, wówczas 

pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu będą ważne i pozostaną w mocy.  

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


