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REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO  

‘NADWIŚLAŃSKI ŚWIT’  

dot. zobrazowania WSCHODU SŁOŃCA NAD WISŁĄ na jej warszawskim odcinku  

 

§ 1. ORGANIZATOR  

1. Organizatorem konkursu realizowanego w ramach projektu „Warszawski Plażowy” 

(dalej jako „Konkurs”) jest Creative and Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (00-685) przy ulicy Poznańskiej 21/55 (dalej jako „Organizator”), wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000889655, NIP: 7011025697, REGON: 388446175, działająca na zlecenie Zarządu 

Zieleni m.st. Warszawy.  

2. Konkurs jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.  

 

§ 2. CELE KONKURSU  

1. Konkurs ma na celu pokazanie walorów stołecznej przyrody o wschodzie słońca oraz 

aktywne zaangażowanie mieszkańców.  

2. Ponadto, dzięki upublicznieniu nadesłanych przez Uczestników zwycięskich prac 

konkursowych, Konkurs umożliwi Uczestnikom zaprezentowanie swojej wrażliwości 

artystycznej.  

 

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie polega na zgłoszeniu przez Uczestnika pracy 

konkursowej (dalej: Praca Konkursowa) na zasadach opisanych poniżej.  

2. Organizator daje możliwość przesłania swoich prac w formie elektronicznej na 

wskazany adres mailowy dedykowany konkursowi.  

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę artystyczną, tj. zrealizować materiał 

graficzny (fotografia), która dotyczy tematu Konkursu i ma obrazować WSCHÓD 

SŁOŃCA NAD WISŁĄ na jej warszawskim odcinku.    

4. Konkurs skierowany jest do Uczestników w każdym wieku, a udział w Konkursie ma 

charakter dobrowolny i indywidualny.  

5. Jury będzie oceniać prace oraz wybierze laureatów, których prace zostaną 

zaprezentowane w formie drukowanej na Bulwarze PATTONA nad Wisłą w Warszawie, 

w okolicy Punktu ‘Warszawski Plażowy’, w okresie od 3 do 30 września 2022 roku.  

6. Jeden Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.  

7. Pracę należy dostarczyć pocztą elektroniczną pod adres email: 

konkurs@fabrykaeventow.pl w formie elektronicznej - zdjęcie (minimalna 

rozdzielczość 360dpi). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, 

których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu 

e-mail.  

8. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien 

podpisać Uczestnik konkursu, a w przypadku osób małoletnich rodzic lub Opiekun 

Prawny.  

9. Zgłaszając pracę do Konkursu w treści maila należy podać: imię, nazwisko, wiek, telefon 

kontaktowy lub/i adres e-mail.  

10. Zgłoszenie pracy konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją niniejszego regulaminu. 
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§ 4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC 

1. Konkurs rozpocznie się z dniem opublikowania wydarzenia na stronie Dzielnicy Wisła 

pod adresem: https://www.facebook.com/dzielnicawislapl.  

2. Prace należy przesłać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku w formie elektronicznej pod 

adres e-mail: konkurs@fabrykaeventow.pl  

 

§ 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

1. Jury, powołane przez Organizatora, składające się z trzech niezależnych osób, spośród 

przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu. 

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy 

zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji Jury zostaną ujawnione nazwiska 

autorów prac.  

3. Z przeprowadzonego rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który 

zostanie podpisany przez członków Jury.  

4. Prace nie spełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie nie będą 

podlegać ocenie Jury. 

5. Jury wybierze dziesięć najciekawszych prac ilustrujących temat przewodni Konkursu.  

6. Jury w ocenie uwzględni przede wszystkim: walory artystyczne, takie jak: kadr fotografii, 

kompozycję i gamę kolorystyczną; oryginalność i pomysłowość.  

7. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 

 

§ 6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU  

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w dniu 2 września  2022 

roku.  

2. Przewidzianych jest dziesięć nagród rzeczowych w postaci profesjonalnych obiektywów 

fotograficznych do telefonu.  

3. Laureatowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast 

nagrody.  

4. Rozdanie nagród odbędzie się 3 września 2022 roku na Bulwarze PATTONA nad Wisłą, 

w Punkcie ‘Warszawski Plażowy’. O dokładnej godzinie odbioru nagrody laureaci 

zostaną powiadomieni indywidualnie.  

5. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność Uczestnika konkursu lub jego opiekuna 

prawnego (rodzica) w dniu rozdania nagród.  

6. W przypadku braku obecności w terminie wskazanym w ust. 4, laureat może odebrać 

nagrodę w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2022 

roku. Po tym terminie laureat traci prawo do nagrody.  

7. Laureaci, którzy nie odbiorą nagrody w terminie wskazanym w ust. 4, zostaną 

poinformowani indywidualnie o możliwości odbioru.  

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE  

1. Prace Konkursowe oraz ich wydruki (dalej łącznie jako „prace”) będą prezentowane od 

03 do 30 września 2022 roku na wystawie na Bulwarze PATTONA nad Wisłą w 

Warszawie, w Punkcie ‘Warszawski Plażowy’ oraz na wirtualnej wystawie prac 

na platformie Facebook na profilu ‘Dzielnica Wisła’.  

2. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik 

jest jej autorem, któremu przysługują wyłączne prawa autorskie lub posiada zgodę 

twórcy na zgłoszenie pracy w Konkursie oraz że zarówno Uczestnik, jak i inne osoby, 
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których wizerunek został utrwalony na zdjęciu, wyraziły zgodę, o której mowa w art. 

81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na 

rozpowszechnianie tych wizerunków w ramach Konkursu. Wszelkie roszczenia osób 

trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do 

Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem pracy zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia pracy 

w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich lub zgody na rozpowszechnianie 

wizerunków w ramach Konkursu. 

3. Przesłanie przez Uczestnika pracy jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika 

zgody na nieodpłatne wykorzystywanie pracy w ramach działalności m.st. 

Warszawy oraz Organizatora bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych oraz 

czasowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Z chwilą przesłania pracy m.st. Warszawa oraz Organizator w szczególności uzyskuje 

możliwość wykorzystania pracy na następujących polach eksploatacji:  

a) publiczne wystawienie pracy w ramach wystawy na terenie Bulwaru PATTONA nad 

Wisłą w Warszawie; 

b) publikowanie i rozpowszechnianie w ramach wystawy online w mediach 

społecznościowych m. st. Warszawy;  

c) promocja Konkursu i prac na stronie internetowej m.st. Warszawy; 

d) publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we 

fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów 

zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych 

wersjach zmienionych i skróconych;  

e) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym: promocyjnych, informacyjnych; 

f) prawo wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do pracy, 

obejmujące w szczególności: redakcję, opracowanie, kompilację, adaptację, a także 

korektę oraz pozostałe pola eksploatacji wymienione w ust. 4; 

g) utrwalenie pracy dowolną techniką oraz wykorzystania takiego utrwalenia bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, poprzez zwielokrotnienie dowolnymi 

technikami, i rozpowszechnianie wszelkimi dostępnymi środkami i w dowolny sposób 

w celach promocyjnych Konkursu, jak również innych celów promocyjnych m.st. 

Warszawy. 

5. Korzystanie z prac w ramach zgody, o której mowa powyżej, odbywać się będzie 

z poszanowaniem praw osobistych Uczestników, w tym prawa do autorstwa prac 

zgłoszonych na Konkurs, jak również prawa do samodzielnej publikacji prac po 

rozstrzygnięciu Konkursu. 

 

§ 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Creative and 

Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-685) przy ulicy Poznańskiej 21/55. 

2. W sprawach dotyczących konkursu, można kontaktować się z Panem Jackiem Henning, 

pod adresem e-mail: jacek.henning@fabrykaeventow.pl  

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu 

organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach 

Konkursu oraz ich prac podczas wystawy na Bulwarze PATTONA nad Wisłą w Warszawie 

oraz na wirtualnej wystawie prac na Facebook’u na koncie ‘Dzielnica Wisła’, a także w 

celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, 

zwanego dalej RODO.  

4. Dane osobowe laureatów Konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być 

przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych 

z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu, którym jest:  

a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,  

b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,  

c) opublikowanie informacji o laureatach,  

d) archiwizację dokumentów.  

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. 

RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.  

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej;  

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

d) wniesienia skargi do Organizatora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia 

Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu 

nagród.  

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób 

wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora bezpośrednio 

zaangażowani w jego przygotowanie i organizację.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany terminów, o 

których mowa w regulaminie, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z 

rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS – CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.  

4. Osoba do kontaktu ze strony Organizatora: Jacek Daniel Henning, e-mail: 

jacek.henning@fabrykaeventow.pl  

5. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Facebook na profilu  

‘Dzielnica Wisła’.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia jego zmienionej wersji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

KARTA UCZESTNIKA 
 

KONKURS artystyczno-fotograficzny ‘NADWIŚLAŃSKI ŚWIT’  
 

Imię i nazwisko Uczestnika:   _____________________________________________   

Wiek Uczestnika:    _____________________________________________  

Adres zamieszkania Uczestnika:  _____________________________________________  

Adres e-mail Uczestnika:   _____________________________________________ 

Numer telefonu Uczestnika:  _____________________________________________ 

Dane i zgoda Opiekuna Prawnego do kontaktu  
(dotyczy niepełnoletniego Uczestnika konkursu): 

  
Imię i nazwisko Opiekuna Prawnego:  _____________________________________________  

Adres e-mail Opiekuna Prawnego:  _____________________________________________ 

Numer telefonu Opiekuna Prawnego:  _____________________________________________ 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na udział: _____________________________________ (imię i nazwisko autora pracy) 

w konkursie artystyczno-fotograficznym ‘NADWIŚLAŃSKI ŚWIT’ realizowanym w ramach projektu 
‘Warszawski Plażowy’, organizowanym przez Creative and Business Group Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w wystawie prac konkursowych 
organizowanej stacjonarnie na Bulwarze PATTONA nad Wisłą w Warszawie oraz w formacie 
elektronicznej na koncie ‘Dzielnica Wisła’ na platformie Facebook.  
 
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa jest wynikiem 
samodzielnej pracy autora, któremu przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
pracy konkursowej i nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 
 

Udzielam Organizatorowi oraz m.st. Warszawa zgody na korzystanie z tego utworu (pracy 
konkursowej) na zasadach określonych w § 7 Regulaminu Konkursu. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu artystyczno-fotograficznego 
‘NADWIŚLAŃSKI ŚWIT’ i akceptuję jego wszystkie warunki. 
 

Oświadczam, że praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie 
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.  
 
 
 

Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik 
konkursu. 
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 _________________________      ________________________________________________________ 
        Miejscowość, data       Podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna Prawnego 

Zgoda Opiekuna Prawnego autora pracy  
na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(formularz należy dołączyć do pracy w przypadku autora, który nie osiągnął pełnoletniości)  
 

WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY na podawanie do publicznej wiadomości imienia i 

nazwiska autora pracy (imię i nazwisko) _____________________________________________________ 

w związku z udziałem w konkursie artystyczno-fotograficznym ‘NADWIŚLAŃSKI ŚWIT’ realizowanym                 

w ramach projektu ‘Warszawski Plażowy’, organizowanym przez Creative and Business Group Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie                       

i jego wynikach.  

 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Creative and Business 
Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-685) przy ulicy Poznańskiej 21/55. 

2. W sprawach dotyczących konkursu, można kontaktować się z Panem Jackiem Henning,                       
pod adresem e-mail: jacek.henning@fabrykaeventow.pl  

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, 
promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich 
prac podczas wystawy na Bulwarze PATTONA nad Wisłą w Warszawie oraz na wirtualnej 
wystawie prac na Facebook’u na koncie ‘Dzielnica Wisła’, a także w celach archiwizacyjnych                    
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.  

4. Dane osobowe laureatów Konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane 
fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem 
nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest:  

a) umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,   
b) umożliwienie przeprowadzenia konkursu,   
c) opublikowanie informacji o laureatach,  
d) archiwizację dokumentów.  
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.  
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się                            
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  
d) wniesienia skargi do Organizatora. 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.  
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych 

w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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_________________________      ________________________________________________________ 
        Miejscowość, data                     Podpis Opiekuna Prawnego Uczestnika Konkursu 


