
 

 

                                                                                                                            

Burmistrz Miasta Raciąż zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie 

fotograficznym „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego zwanego dalej Konkursem jest Burmistrz 

Miasta Raciąż, 

1.2 Udział w konkursie jest nieodpłatny, 

1.3 Konkurs będzie trwał od 03 września 2018r. do 30 września  2018r., 

1.4 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2018r. 

 

2. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU 

2.1 Celem konkursu fotograficznego jest upamiętnienie 100- letniej rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę poprzez utrwalenie na zdjęciach historycznych obiektów 

architektonicznych Raciąża, kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej 

oraz wzbudzanie szacunku do lokalnych bohaterów. 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

3.1 W Konkursie może brać udział każdy mieszkaniec Raciąża oraz dzieci i młodzież 

uczęszczająca do szkół położonych na terenie miasta, 

3.2 Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim 

udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne, 

3.3 W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

zgłaszanie się w imieniu osób trzecich, 

3.4 W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury oraz pracownicy urzędu, 

3.5 Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w 

Regulaminie, w szczególności zawierać:  

 

✓ Imię i nazwisko, 

✓ Numer telefonu, 

✓ Wiek, 

URZĄD MIEJSKI W RACIĄŻU 

09-140 RACIĄŻ PL.A.MICKIEWICZA 17 
TEL. 23 6791163         FAX 23 6791865 

e-mail : sekretariat@miastoraciaz.pl 

   __________________________________________________ 



✓ Podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, 

✓ Oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie, 

 

Metryczka opisu fotografii oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

3.6 Zgłoszone do konkursu fotografię powinny być wykonane w trakcie trwania konkursu, 

3.7 Zdjęcia zgłaszane do konkursu poprzez pocztę internetową powinny być w rozmiarze 

do 1600x1200 pikseli. Zdjęcia w większych rozmiarach powinny być dostarczone na 

płycie CD do sekretariatu Urzędu Miejskiego, 

3.8 Do każdego zdjęcia powinien być dołączony opis fotografii (nazwa miejsca, opis 

sytuacji, data wykonania zdjęcia), 

3.9 Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia, 

3.10 W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym 

innym konkursie, 

3.11 Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie prac na adres mailowy: 

sekretariat@maiastoraciaz.pl lub osobiste ich dostarczenie do Urzędu Miejskiego w 

Raciążu, 

3.12 Uczestnik Konkursu wysyłając swoją fotografię tym samym oświadcza, iż akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, 

 

4. PRAWA AUTORSKIE 

4.1 Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, 

jednocześnie udziela Organizatorowi nieodpłatnej  licencji niewyłącznej do fotografii 

zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 

terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji w szczególności: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadza-nie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - 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; 

d) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej 

opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania 

całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych 

związanych z Konkursem.  

mailto:sekretariat@maiastoraciaz.pl


 

5. OCENA FOTOGRAFII W KONKURSIE 

5.1 Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe powołane przez Burmistrza 

Miasta Raciąż, 

5.2 Jury spośród nadesłanych zdjęć wybierze trzy główne miejsca oraz dwa wyróżnienia, 

5.3 Ponadto Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. 

 

6. NAGRODY 

6.1 Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 10 października 

2018 roku, 

6.2 Nagrody przewidziane w konkursie to: 

• I miejsce – Powerbank, głośnik bezprzewodowy oraz pakiet gadżetów Miasta 

Raciąż, 

• II miejsce – Powerbank oraz pakiet gadżetów Miasta Raciąż 

• III miejsce – Głośnik bezprzewodowy oraz pakiet gadżetów Miasta Raciąż 

6.3 Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace, mogą być wykorzystywane                               

do promocji miasta, wystroju Urzędu Miejskiego, publikacji w „Pulsie Raciąża, 

Baboszewa i okolic” i innych wydawnictwach dotyczących miasta oraz na stronach 

internetowych Raciąża, z podaniem nazwiska autora, 

6.4 Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną. 

6.3 Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie Urzędu Miejskiego 

www.miastoraciaz.pl, na portalu Facebook oraz w gazecie „Puls Raciąża, Baboszewa i 

okolic” 

 

7. PRETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Dane osobowe Uczestnika Konkursu  są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i innych nakładających na 

samorząd gminny obowiązek ustawowy, 

7.2 Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Raciążu (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@miastoraciaz.pl, 

http://www.miastoraciaz.pl/
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7.3 Przetwarzanie odbywa się w związku z udziałem w Konkursie fotograficznym 

„Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości”, 

7.4 Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich, 

7.5 Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej,  

7.6 Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa, 

7.7 Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak konieczne jest to do prawidłowego 

przeprowadzenia i rozwiązania konkursu, 

7.8 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7.9 Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

7.10 Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych 

(imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w konkursie. 

 

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

8.1 Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia 

uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie 

przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia 

zdarzeń losowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień 

niniejszego Regulaminu, a także prawo do jego wcześniejszego zakończenia, bez podania 

przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń 

mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu, 

8.2 Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie 

wykluczone z udziału w Konkursie, 

8.3 Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie 

w Konkursie na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuje 

zapisy Regulaminu, 

8.4 Organizator zastrzega sobie nie rozstrzygnięcie konkursu w przypadku wpłynięcia  

min. 5 ofert, 

8.5 Autor zgłaszając zdjęcie do konkursu przenosi na Organizatora prawa majątkowe do 

zdjęcia, 

8.6 Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały 

wykonane osobiście, 

8.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01 września 2018r. do 15 października 2018r.  



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

 

 

 

Metryczka opisu fotografii uczestnika Konkursu „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Numer telefonu  

 

Wiek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

                                                                         

              

                                                                     ...............................................................  

                                                                                        Data i podpis uczestnika  

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko 
 

 

Numer telefonu  

Oświadczenie uczestnika Konkursu  

„Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości”  
 

1. Zapoznałem/łam się z regulaminami: ogólnym ,,Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości”, 

zgadzam się z jego postanowieniami i jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Raciążu (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: Plac Adama Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@miastoraciaz.pl. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą 

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i innych nakładających na 

samorząd gminny obowiązek ustawowy. 

5. Przetwarzanie odbywa się w związku z udziałem w Konkursem „Historyczny Raciąż – 

100 lat Niepodległości”. 

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na 

podstawie przepisów prawa. 

9. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak konieczne jest to do prawidłowego 

przeprowadzenia i rozwiązania Konkursu, 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych spowoduje brak 

możliwości udziału w rajdzie. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 

 

mailto:sekretariat@miastoraciaz.pl
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 „HISTORYCZNY RACIĄŻ -100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

 

 

 

……………………………………………… 
                            (imię i nazwisko) 

 

 

……………………………………………… 
                                 (telefon)        
 

 Urząd Miejski w Raciążu 

Plac Adama Mickiewicza 17 

09-140 Raciąż 
 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Historyczny Raciąż                                         

– 100 lat Niepodległości”, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora moich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz  wykorzystanie moich prac 

do promocji miasta. 

 

 

 

 

                                                                         …………………………………………………… 

( podpis )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

do Regulaminu „Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 „HISTORYCZNY RACIĄŻ -100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

 

 

 

……………………………………………… 
       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)  

  

 

………………………………………………         Urząd Miejski w Raciążu 

                                      (telefon)                                                                                         Plac Adama Mickiewicza 17 

09-140 Raciąż 
           

 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego * 

 

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na udział w Historyczny Raciąż – 100 lat Niepodległości” 

 

……………………………………………………………………………………, 
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika) 

 

 

urodzonego/ urodzonej      …………....................………. 
                                       (data urodzenia) 

 

dla którego/której* jestem rodzicem/opiekunem prawnym. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu „Historyczny Raciąż                                     

– 100 lat Niepodległości”, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora danych osobowych mojego dziecka na potrzeby Konkursu oraz  wykorzystanie 

prac mojego dziecka do promocji miasta. 

 

 

 

 

                                                                         …………………………………………………… 

(podpis rodzica/opiekuna) * 

 

* niepotrzebne skreślić  

 


