
 
Regulamin konkursu fotograficznego „Moje osiedle, moja dzielnica”  

 
§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE    
 

1.       Organizatorem Konkursu jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze   
przy ul. L. Różyckiego 19 zwana dalej "Organizatorem". 
 
2. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ” Moje osiedle, moja dzielnica”, którego celem jest: 
 
a)  rozwijanie pasji fotograficznej wśród mieszkańców,  
b) popularyzacja twórczości fotograficznej 
c) pobudzenie kreatywności twórczych 
b) stworzenie zbioru zdjęć przedstawiających zasoby JSM, zarówno budynki, jak i tereny zielone, 
c) inspirowanie mieszkańców osiedla i okolic do odkrywania miejsc, do których być może nie zaglądali, 
d) zaprezentowanie osiedla takim, jakim widzą go właśnie mieszkańcy 
e) upowszechnianie świadomego tworzenia sztuki fotograficznej 

 
3.       Czas trwania Konkursu obejmuje okres od  18 listopada 2019 roku  30 października 2020 roku. 
 

§2  
UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia 
oraz posiadająca numer PESEL, zamieszkująca w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która wypełniła zadanie konkursowe oraz w czasie trwania Konkursu spełniła wszystkie zasady 
niniejszego regulaminu. 
2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Konkurs odbędzie się w jednym cyklu, co oznacza, że uczestnicy mogą wysyłać tylko jedno 
zgłoszenie przez cały okres trwania konkursu. 
 
 

§3  
NAGRODY 

 
1. Organizator przewiduje 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. 
2. Wyłonieni zwycięzcy będą zobowiązani do dostarczenia danych takich jak: imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, niezbędnych na potrzeby konkursu. 
3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 września 2020 roku na stronie internetowej JSM, w Biurze 

Obsługi Mieszkańców JSM przy ul. L. Różyckiego oraz na stronie portalu społecznościowego 
facebook JSM oraz BWA. Wiadomość o przyznanej nagrodzie uczestnicy dostaną także na podany 
adres mailowy. 

4. W przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora do osoby uprawnionej do 
nagrody wiadomości, o której mowa w pkt 3, osoba ta nie prześle wymaganych informacji 
wymienionych w pkt 2, zostanie jej odebrane prawo do nagrody. 

5. W przypadku odebrania prawa do nagrody z przyczyn wskazanych w pkt 4, nagroda zostanie 
przyznana innej osobie, którą wskaże Organizator, a która spełniła wszystkie wymagania wskazane                     
w Regulaminie. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne roszczenie względem Organizatora             
z tytułu nieotrzymania nagrody, które nie zostały im przyznane z winy Uczestnika Konkursu. 

6. Wręczenie nagród odbędzie podczas pokonkursowego wernisażu w Galerii BWA w Jeleniej Górze    
w terminie do 30 października 2020 r. podczas pokonkursowego wernisażu. Warunkiem 
otrzymania nagrody jest obecność podczas wernisażu osoby nagrodzonej lub reprezentanta, 
który przedstawi na piśmie zgodę na odebranie przyznanej nagrody podpisanej przez 
Uczestnika. 

 



 
 

7. Uczestnik, który zgłasza swoją kandydaturę do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 
imienia i nazwiska oraz wizerunku do celów przeprowadzenia Konkursu, promocji Konkursu oraz 
ogłoszenia zwycięzców. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy, 
jeśli będzie ona wynikała z podania nieprawidłowych danych, o których mowa w Regulaminie. 

9. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zdjęć prac biorących udział w Konkursie w gazecie „Za 

Bobrem”, na stronie www Organizatora, na facebooku oraz na telebimie w Biurze Obsługi 
Mieszkańców.   

 
§4  

ZASADY KONKURSU 
 

1. W ramach akcji promocyjnej, Organizator zamieści na swojej oficjalnej stronie internetowej oraz na 
klatkach schodowych budynków mieszkalnych  komunikat wraz z zadaniem konkursowym. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej (stanowiącej 
załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy konkurs@jsmjg.pl lub w siedzibie 
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bądź właściwej administracji Osiedla zawierającej: 

 
a) imię i nazwisko, 
b) adres zamieszkania, 
c) numer telefonu, 
d) adres e-mail, 
e) zgodę na podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości, 
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. 
 
oraz dostarczenia zdjęć w jednym z niżej wymienionych sposobów: 
 
g) na płycie CD z cyfrową wersją prac (format tiff, jpg (z minimalną kompresją), BMP – tryb 

RGB.) wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 250 dpi (ułatwi to 
organizatorowi ich szybką późniejszą publikację w wystawie pokonkursowej)  

lub 
 
h) poprzez przesłanie plików ze zdjęciami bezpośrednio na adres organizatora: konkurs@jsmjg.pl 

pod warunkiem, że wiadomość z załącznikiem (załącznikami) nie przekracza łącznie 25 mb. 
lub 
 
i) poprzez przesłanie na adres: konkurs@jsmjg.pl mejla z informacją o oczekującym pliku lub 

plikach ze zdjęciami do pobrania z serwera (np. dropbox, wetransfer lub inny), na którym 
uczestnik konkursu umieścił pliki ze zdjęciami, wraz z linkiem/linkami download - dla plików 
powyżej 25 mb. 

 
Technika wykonania fotografii jest dowolna, ale muszą być one wykonane za pomocą technologii 
cyfrowej. Uczestnik oświadcza, że nadesłane prace konkursowe wykonał samodzielnie i posiada 
pełne prawa autorskie do nich. W przypadku, gdy praca konkursowa przedstawia wizerunek 
osoby, uczestnik konkursu oświadcza, że uzyskał zgodę na przedstawienie wizerunku tej osoby                
i jego publikowanie.  
Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych oraz zgłoszeń: do 30 sieprnia 2020 roku. 
 

3. Imię i nazwisko zwycięzców wraz z przesłanymi rozwiązaniami zadania konkursowego, zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.jsmjg.pl oraz na facebooku Organizatora 
do dnia 30 września 2020 roku. Przez wyłonienie zwycięzców rozumie się spełnienie przez 
Uczestników konkursu warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności 
wskazanych w §2 i §3 Regulaminu. 



4. Przesłane płyty do konkursu przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom. 
5. Zdjęcia o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo bądź nie 

spełniające wymogów technicznych (słaba jakość wydruku) będą dyskwalifikowane z udziału w 
konkursie bez obowiązku informowania osób, które nadesłały takie fotografie. 

6. Autor winien podpisać zdjęcia imieniem i nazwiskiem tak, by nie uszkodzić zdjęcia. 
7. Prawa autorskie określa formularz zgłoszeniowy podpisany własnoręcznie przez Uczestnika 

Konkursu lub prawnego opiekuna w przypadku osób nieletnich. 
8. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną pokazane na wernisażu w BWA w Jeleniej Górze, a 

następnie przeniesione do siedziby JSM przy ulicy Różyckiego 19, gdzie będą możliwe do oglądania 
w godzinach od 07:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych 
od pracy, czy świąt.  

 
 

 
§5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DANE OSOBOWE, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie JSM oraz na oficjalnej stronie internetowej 
www.jsmjg.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem uczestników 
Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w wypadku podjęcia 
uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Zgłoszenie swoich balkonów do Konkursu będzie jednoznaczne  
z potwierdzeniem, że uczestnicy zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia. 
Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celach związanych z realizacją konkursu na „Moje osiedle, moja dzielnica”, zgodnie z art. 13 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – zwanym RODO.  

6. Organizator informuje osoby biorące w konkursie żę administratorem danych osobowych jest 
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 19. 

7. kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest możliwy 
pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem email iod@jsmjg.pl. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
przeprowadzenia konkursu „Moje osiedle, moja dzielnica”. 

9. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
(z wyłączeniem portali społecznościowych) 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z 
realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
15. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

konkursu. 
 


