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Regulamin Konkursu 

 „Moje wakacje 2018 w gminie Lubsko” - Konkurs Fotograficzny 

1. ORGANIZATOR, MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Burmistrz Lubska, Plac Wolności 1, 68-

300 Lubsko, zwanym dalej „Organizatorem”, e-mail: konkurs@lubsko.pl.  

1.2 Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej https://lubsko.pl należącej do Organizatora oraz 

aplikacji i portalu społecznościowego Facebook https://www.facebook.com/gminalubsko . Każdy z Uczestników Konkursu 

przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminów w/w 

serwisów oraz niniejszego Regulaminu.  

1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 lipca 2018 r. i trwa do 31 sierpnia 2018 r.  

1.4 Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całej gminy Lubsko.  

2. ZASADY I CEL KONKURSU  

2.1 Cel konkursu: zdjęcie konkursowe ma dotyczyć ciekawej formy spędzania wakacji lub urlopu wypoczynkowego w 

gminie Lubsko. 

2.2 Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików 

lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.  

2.3 Zdjęcia można przesyłać na Konkurs drogą elektroniczną na maila: konkurs@lubsko.pl w tytule wpisuje się: 

„KONKURS imię i nazwisko” lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego w Lubsku pod adresem: Ratusz, Plac 

Wolności 1, I piętro, pokój nr 12, Lubsko. 

2.4 Zdjęcie musi być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Jedno 

zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.  

2.5 Zdjęcia zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani 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, 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 osób.  

3. UCZESTNICY  

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca 

pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami 

Konkursu”.  

3.2 Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w przypadku 

Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na 

postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz 

warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć. 

3.3 Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.  

4. FORMA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

4.1 Zdjęcie należy zgłaszać na mail: konkurs@lubsko.pl oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go razem ze 

zdjęciem, lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Urzędu Miejskiego pod adresem: Ratusz, Plac Wolności 1, I piętro, 

pokój nr 12, Lubsko. 

4.2 Korzystanie z aplikacji facebook’a odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.  

https://lubsko.pl/
https://www.facebook.com/gminalubsko
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4.3 W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zaakceptować Regulamin Konkursu na zgłoszeniowym 

formularzu (Załącznik nr 1), wskazać swój adres email lub nr telefonu, który umożliwi Organizatorowi kontakt z 

Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Konkursu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za opis i tytuł 

zdjęcia, podanego w formularzu. 

4.4 Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego zdjęcie, opis i tytuł został umieszczony na 

stronie facebook’a Gmina Lubsko  i zostało wykorzystane w albumie: Gmina Lubsko lub na pocztówkach o Lubsku, w 

prezentacji o Lubsku. 

4.5 W celu przesłania zdjęć do Konkursu należy uzupełnić swoje dane poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych przez 

Organizatora pól formularza (Załącznik nr 1)znajdującego się na stronie www.facebook.com/gminalubsko , czyli podać: 

imię i nazwisko, adres mailowy, numer tel. kontaktowego, podpisane zgody na formularzu i w mailu: opis zdjęcia: tytuł, 

miejsce, gdzie zostało wykonane zdjęcie i krótki opis zdjęcia. 

4.6 Zdjęcia nadesłane do Konkursu będą opublikowane 16 sierpnia 2018 roku w jednym albumie na stronie 

www.facebook.com/gminalubsko . 

4.7 Od 16 sierpnia 2018 roku, po publikacji albumu ze zdjęciami, zdjęcia będą zbierały „super”, „like”. Ilość zebranych 

pozytywnych reakcji (super, like) zdecydują o wygranej.  

4.8 Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 5 lipca do 15 sierpnia 2018 roku – o wygranej decydować będzie ilość 

zebranych „like” i „super”. 

4.9 Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oświadcza, iż:  

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;  

b) udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie 

fotografii przez Organizatora na stronie www.facebook.com/gminalubsko  na potrzeby realizacji i promocji Konkursu w 

taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w 

szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii 

każdą techniką w tym do produkcji kalendarza, albumu, pocztówki oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia 

nagrodzone w Konkursie. 

4.10 Każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 zdjęcie na mail: konkurs@lubsko.pl Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis 

zdjęcia, w tym miejsce zrobienia zdjęcia, i taką informację należy podać w mailu. 

4.11 W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2 powyżej (ograniczona zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie 

powinno zawierać zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w powołanym punkcie. 

Zgoda powinna zostać przesłana na skrzynkę kontaktową konkurs@lubsko.pl razem ze zdjęciem i formularzem. 

4.12 Tytuł maila powinien zawierać wpis: KONKURS imię i nazwisko uczestnika Konkursu. 

4.13 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika. 

4.14 W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań 

zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania 

zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika z udziału w 

Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 

otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

4.15 Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu oświadcza, iż:  

4.16 Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.  

4.17 Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.facebook.com/gminalubsko w czasie trwania konkursu oraz po 

jego zakończeniu.  

4.18 Zwalnia Organizatora Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanego przez siebie zdjęcia, a w 

przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem 

faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 4.16 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.  

http://www.facebook.com/gminalubsko
http://www.facebook.com/gminalubsko
http://www.facebook.com/gminalubsko
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4.19 W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się 

niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, 

ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione 

przez Organizatora szkody.  

5. OCENA ZDJĘĆ  

5.1 Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie w formie: „super” i „like” przez internautów. 

5.2 Wszyscy mogą zaznaczać „super” i „like” w dniach 16 – 31 sierpnia 2018 roku, na stronie: 

www.facebook.com/gminalubsko . 

5.3 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronie gminy, na portalu społecznościowym: 

www.facebook.com/gminalubsko , posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc 

udział w Konkursie wyraża zgodę.  

6. NAGRODY  

6.1 Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody: 

Za 1 miejsce:  

Karnet ( 3 godziny do wykorzystania w 2018 roku) kręgle w Lubsku przy ul. Bohaterów, worek (30 cmx20 cm) 

wypełniony gadżetami promocyjnymi Gminy Lubsko. 

Za 2 miejsce:  

Karnet miesięczny OPEN (codziennie bez limitu czasu) na siłownię w Lubsku przy ul. Bohaterów, torba podróżna (50 

cmx30 cm) wypełniona gadżetami promocyjnymi Gminy Lubsko. 

Za 3 miejsce:  

Karnet na kajak lub rower wodny – 5 godzin, zalew KARAŚ w Lubsku i podręczny plecak (35 cmx20 cm) wypełniony 

gadżetami promocyjnymi Gminy Lubsko. 

Za 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 miejsce:  

Kubek, smycz, magnes na lodówkę oraz T-shirt (czarny). 

6.2 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej 

do dnia 7 września 2018 r.  

6.3 Nagrody dla Zwycięzców Konkursu zostaną uroczyście przekazane w Sali Posiedzeń w Ratuszu 10 września 

2018 roku, o godzinie 16:00. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może 

wymagać pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania 

nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.  

6.4 Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa 

do scedowania nagrody na inna osobę.  

6.5 Nagrody nieodebrane do 31 września 2018 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.  

6.6 W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze 

nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.  

6.7 Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność 

Organizatora.  

6.8 Nieprzekazanie nagrody wskutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych 

danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda 

przechodzi na własność Organizatora.  

7. KOMISJA  

7.1 Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele 

Organizatora.  

http://www.facebook.com/gminalubsko
http://www.facebook.com/gminalubsko
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7.2 Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego 

Regulaminu.  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

8.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.facebook.com/gminalubsko . 

8.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw 

Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej 

www.facebook.com/gminalubsko co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. 

8.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

8.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

8.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania 

obowiązków związanych z Konkursem. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych uczestnika w zakresie organizacji konkursu i udostępniania zdjęcia w działaniach promocyjnych 

Gminy Lubsko. 

8.6 Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich 

usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu 

ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883). Podanie danych (które w przypadku braku 

wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz 

rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.  

8.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2018 roku.  

8.8 Przesyłając zgłoszenie (skan formularza podpisanego przez uczestnika konkursu) za pośrednictwem maila: 

konkurs@lubsko.pl uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.  
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