
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Mój Gdańsk 2021” 

 

I. Postanowienia ogólne:  
1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji Konkursu Fotograficznego „Mój Gdańsk 

2021” (dalej jako: „Konkurs”). 

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Gdańska z siedzibą w: 80-831 Gdańsk, ul. Długa 

46/47 NIP: 583-10-12-014 (dalej jako: „Organizator”). 

3. Celem Konkursu jest promowanie dokumentacji fotograficznej współczesnego Miasta 

Gdańska wykonywanej przez Uczestników konkursu, a także włączenie nagrodzonych 

i wyróżnionych zdjęć do zbiorów muzealnych/archiwum Organizatora, z zachowaniem 

osobistych praw autorskich Uczestników. Regulamin Konkursu (dalej jako „Regulamin”) 

dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stroni internetowej Organizatora 

(muzeumgdansk.pl). 

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - muzuemgdansk.pl 

należącej do Organizatora. Każdy z Uczestników konkursu przystępując do niniejszego 

Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje się stosować do niniejszego 

Regulaminu. 

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.02.2021 r. i trwa do 31.10.2021 r. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin 

określony w pkt. 5 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za 

pośrednictwem strony internetowej. 

7. Terytorium wykonania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest miasto Gdańsk. 

II. Zgłoszenia:  

1. Przedmiotem Konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 2021” są fotografie zgłoszone 

przez Uczestnika. 
2. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych: 

a) Kultura – zdjęcia dokumentujące życie kulturalne miasta oraz sztukę obecną w 

przestrzeni publicznej, także fotografia artystyczna 

b) Gdańszczanie – portrety zarówno tych zwykłych jak i całkiem niezwyczajnych 

mieszkańców Gdańska 

c) Wydarzenia z życia miasta – uwiecznione ważne dla miasta lub autora fotografii 

chwile 

d) Gdańsk nieznany – zdjęcia pokazujące Gdańsk taki, jakiego nie znajdzie się w 

przewodniku turystycznym czy też na pocztówkach. Mniej znane dzielnice, miejsca 

znajdujące się poza historycznym centrum. 

3. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie zawierające od 1 do 3 zdjęć w 

dowolnych kategoriach (wszystkie zdjęcia mogą być z jednej kategorii lub różnych). 

Tematyka fotografii musi być związana bezpośrednio z miastem Gdańskiem – mogą 

obejmować m.in. jego architekturę, zmiany zachodzące w mieście, jak i wydarzenia 



oraz osoby z miastem związane. Zgłoszone zdjęcia muszą być wykonane w roku 2021 

w mieście Gdańsku. Ponadto przesłane fotografie muszą być opisane w Formularzu 

(Załącznik 1) datą i miejscem wykonania oraz opisem. Autor może (nie musi) 

zatytułować zgłoszone zdjęcia (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu w 

porozumieniu z autorem).  
4. Warunkiem zakwalifikowania nadesłanego przez Uczestnika zgłoszenia jest załączenie 

wszystkich wymienionych elementów: 

a) od 1 do 3 fotografii zapisanych jako pliki cyfrowe (każdy plik nie większy niż 
5 MB, format pliku JPG z maksymalną jakością, minimalny wymiar krótszego boku 

1800 pikseli, rozdzielczość 300 dpi), których nazwy powinny składać się z nazwiska 
i imienia autora (bez znaków diakrytycznych) oraz kolejnego numeru fotografii wg 

schematu „nazwisko_imie1.jpg” 

b) wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy. 

5. Fotografie mogą być wykonane analogowo (dopuszczalne są techniki 

specjalne/szlachetne, o ile nie wpływają na wartość dokumentacyjną samego zdjęcia;  

w takim wypadku należy w pierwszej kolejności przesłać reprodukcje cyfrowe 

odbitek/skany negatywów), oraz cyfrowo. Dla zdjęć cyfrowych dozwolona jest 

obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, 

tonowaniu, czyli zabiegi odpowiadające czynnościom wykonywanym w tradycyjnej 

ciemni fotograficznej. Niedopuszczalne są wszelkie inne zmiany jak: zniekształcenia, 

opracowania, czy fotomontaż. Wynika to z tego, iż Muzeum Gdańska preferuje zdjęcia 

mające wartość dokumentacyjną, zaś dodatkowe zabiegi plastyczne wartość 
tę mogą obniżyć lub zniwelować całkowicie. Fotografia niespełniająca 

powyższych wymogów nie zostanie dopuszczona do Konkursu. Zadecyduje o tym jury 

Konkursu. 
6. Fotografia niespełniająca wymogów, o których mowa w ust. 1-5 nie zostanie 

dopuszczona do Konkursu. Decyzję o niedopuszczeniu Fotografii do konkursu 

podejmuje Jury. Decyzja Jury nie podlega zaskarżeniu i jest decyzją ostateczną. 
7. Zgłoszenie udziału w Konkursie fotograficznym „Mój Gdańsk 2021” należy dostarczyć 

pocztą elektroniczną na adres mojgdansk@muzeumgdansk.pl, zaś w tytule 

wiadomości należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „Konkurs 

Fotograficzny”. Fotografie konkursowe oraz skan/zdjęcie formularza muszą 

być przesłane jako niespakowane, nieskompresowane załączniki w formacie jpg. 
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia zgłoszenia 

poprzez Internet z winy nie leżącej po stronie Organizatora. 
9. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w 

tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przejętych 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, naruszającej prawo do prywatności, 

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

zgody uprawnionych. 
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania fotografii do innej kategorii 

niż wybrana przez Uczestnika, w porozumieniu z Uczestnikiem. 
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III. Uczestnicy oraz zgłoszenie do Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 r. ż., za wyjątkiem 

ust. 2.  
2. Uczestnikiem Konkursu może być także osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, a nie 

ukończyła lat 18, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

prawnego. 
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust. 2 

powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, obejmuje również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym 

w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji 

na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestnika. 
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu 

Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. 

Uczestnicy, którzy nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w 

niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 

zdyskwalifikowani. 
5. Decyzję o dyskwalifikacji Uczestnika podejmuje Jury. Decyzja Jury nie podlega 

zaskarżeniu i jest decyzją ostateczną. 
6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wypełnić Formularz Zgłoszeniowy 

będący załącznikiem (Załącznik 1) do niniejszego regulaminu (dla Uczestnika 

nieletniego konieczne jest podpisanie Formularza Zgłoszeniowego przez 

rodzica/przedstawiciela ustawowego), a następnie dostarczyć skan lub zdjęcie cyfrowe 

Formularza wraz z plikami cyfrowymi w formacie jpg zawierającymi fotografie 

autorstwa Uczestnika. 
7. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony czytelnie drukowanymi literami. Brak 

jakiegokolwiek elementu może spowodować nieuwzględnienie nadesłanego 

zgłoszenia. 
8. Z chwilą przesłania kompletnego zgłoszenia rejestracyjnego Uczestnik Konkursu 

składa oświadczenia i wyraża zgody w zakresie przysługujących mu praw autorskich 

do zdjęć oraz jego danych osobowych w zakresie o którym mowa w pkt. IV i V 

niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Prawa autorskie:  

1. Z chwilą doręczenia fotografii Organizatorowi Uczestnik: 
a) oświadcza, iż Uczestnik jest wyłącznym twórcą fotografii (utworu) oraz przysługują 

mu pełne prawa autorskie do tychże fotografii w rozumieniu ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, które nie są obciążone żadnymi prawami ani 

roszczeniami osób trzecich; 
b) oświadcza, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 

a także że Uczestnik uzyskał wymagane prawem zgody 
na rozpowszechnianie fotografii w ramach Konkursu oraz w zakresie 

poniższej licencji; 



c) udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani 

terytorialnie, nie podlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem do udzielania dalszej 

licencji) na korzystanie z fotografii w celach promocyjnych, informacyjnych oraz 

innych celach statutowych Organizatora, w szczególności: 
-   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: do wytwarzania dowolnymi technikami, w 

tym: techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, 

drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, jego rozmiaru, 

formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania tegoż 

nośnika;  

- wprowadzania do pamięci komputera, zapisu czasowego i trwałego oraz 

sporządzania kopii takich zapisów; do archiwizacji tych zapisów; 
- w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej - do publicznego 

udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym 

w serwisach/portalach internetowych, społecznościowych, multimedialnych 
i komputerowych), do wykorzystania interaktywnego; 
- wykorzystywania w materiałach Organizatora w tym: promocyjnych, 

informacyjnych, publikacjach pokonkursowych, w tym w ramach kompilacji, 

zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami lub utworami, 
w tym prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego. 

2. Prace zgłoszone do Konkursu będą wykorzystywane w szczególności na wystawach 

pokonkursowych, serwisach internetowych Organizatora, oficjalnych profilach Organizatora, 

na portalach społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, publikacjach 

pokonkursowych. 

3. Korzystanie z fotografii w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie 
z poszanowaniem praw osobistych Uczestnika. 

4. Z Laureatami oraz osobami wyróżnionymi zostanie zawarta pisemna umowa przeniesienia 

majątkowych praw autorskich z Uczestnika na Organizatora, z zachowaniem praw osobistych 

Uczestnika. Zawarcie umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich jest warunkiem 

wypłaty Nagrody.  

V. Dane osobowe:  

1. Przystępując do Konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 2021” Uczestnik wyraża 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 2021” z 

jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie. 
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Muzeum Gdańska z siedzibą 

w Gdańsku ul. Długa 46/47, a inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Piotr 

Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl  
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
4. Dane osobowe Uczestników w postaci Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, numer 

telefonu, data urodzenia i adres email będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami 

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 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zakresie i celu 

niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 

2021” z udziałem danego Uczestnika oraz umieszczenia danych osobowych w postaci 

Imię i Nazwisko Uczestnika na liście laureatów Konkursu fotograficznego „Mój 

Gdańsk 2021” oraz na stronie internetowej muzeumgdansk.pl, a także w zakresie 

niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z licencji 

udzielonej przez Uczestnika lub rodzica/przedstawiciela ustawowego Uczestnika 

Konkursu. 
5. W/w dane będą także udostępniane podmiotom związanym z Konkursem 

fotograficznym „Mój Gdańsk 2021” i jego tematyką, w szczególności w zakresie 

związanym z realizacją Konkursu, a także prezentacją jego Uczestników i Laureatów 

oraz ich prac konkursowych.  
6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych go dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
8. Uczestnika dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania.  

VI. Ocena przez jury Konkursu:  
1. Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie 

ustalony przez Organizatora. Obrady jury będą niejawne. 
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach, 

biorąc pod uwagę m. in. Jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii. 
3. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o decyzji Jury jedynie autorów 

nagrodzonych i/lub wyróżnionych fotografii drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie 

korzystając z danych kontaktowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. 
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nie przyznania nagrody 

w innej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 
5. Decyzje jury są ostateczne i wiążące. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. 
6. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu w Internecie oraz komunikatach 

prasowych posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik 
biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 

VII. Nagrody:  
1. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu fotograficznego „Mój Gdańsk 2021” jury wybierze 

w każdej z kategorii I, II i III miejsce oraz może przyznać wyróżnienia. 
2. Autorzy nagrodzonych oraz wyróżnionych prac zostaną Laureatami Konkursu (dalej: 

„Laureatami”). 
3. Lista nazwisk Laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora 

oraz ogłoszona podczas wystawy pokonkursowej zorganizowanej w ramach konkursu „Mój 

Gdańsk 2021”. 
4. Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody pieniężne, po uprzednim podpisaniu 

oświadczeń i umów, o których mowa w ust. IV, w wysokości: 

I miejsce: 2500 zł 



II miejsce: 1500 zł 

III miejsce: 1000 zł 

5. Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw 

autorskich majątkowych do fotografii.  
6. Odbioru nagrody może dokonać wyłącznie Laureat Konkursu osobiście. W wyjątkowych 

przypadkach, za uprzednią pisemna zgodą Organizatora, odbioru nagrody może dokonać 

osoba wskazana prze Laureata w pisemnym upoważnieniu zawierającym również 

upoważnienie do złożenia w imieniu i na rzecz Laureata oświadczeń i umów, o których 

mowa w niniejszym Regulaminie. 
7. Laureacie Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagrody 

telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do 30.11.2021 r. 
8. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnej Organizator może 

wymagać pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym 

poinformuje Laureatów i w razie potrzeby przedstawicieli ustawowych. 
10. Laureat Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 
11. Nagrody nie odebrane do 31.12.2021 r. przepadają i przechodzą na własność 

Organizatora. 
12. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym  

Regulaminie lub nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, 

nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora. 
13. Nieprzekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, 

podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu 

oznacza utratę prawa do nagrody, która to przechodzi na własność Organizatora. 
14. Jury dokona wyboru prac, które następnie zostaną wydrukowane/odbite w formie 

papierowej przez Organizatora, i które następnie zostaną zaprezentowane na wystawie 

pokonkursowej w siedzibie Organizatora w jednym z oddziałów Muzeum Gdańska. 

VIII. Komisja 
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu Organizator powołuje Komisję, w skład której 

wchodzić będą przedstawiciele Organizatora. 
2. Komisja nadzoruje wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań 

wynikających z niniejszego Regulaminu. 

IX. Postanowienia końcowe:  

1. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu jest konieczne do wzięcia udziału 
w Konkursie fotograficznym „Mój Gdańsk 2021”. 

2. Zmian w Regulaminie Konkursu dokonuje Organizator poprzez ich ogłoszenie 

na stronie internetowej Organizatora. Zmiany Regulaminu stają się wiążące 

w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Uczestnikowi przysługuje prawo 

do rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia 

ogłoszenia zmian Regulaminu. 
3. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika zawartych w Regulaminie Konkursu 

fotograficznego okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie 
do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody. 

4. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia 

dotyczące naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub 



dóbr osobistych osób trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z fotografii 

(utworu) zgodnie z niniejszym Regulaminem, doszłoby do ich naruszenia.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub zakończenia 

konkursu w każdym czasie, bez jego rozstrzygnięcia i bez konieczności uzasadniania 

swojej decyzji. 
6. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator. 
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa 

polskiego/kodeksu cywilnego. 
8. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd 

właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. 

 

Gdańsk, dnia 17.02. 2021 r. 

  



Załącznik 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Mój Gdańsk 2021” 

 

……………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia 

…………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………. 
e-mail/telefon 

Prace konkursowe: 

1) Zdjęcie nr 1 

Kategoria:………………………………………………………………………… 

Tytuł:………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce wykonania:………………………………………………………… 

Opis:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….. 

 

2) Zdjęcie nr 2 

Kategoria:…………………………………………………………………………… 

Tytuł:………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce wykonania:………………………………………………………… 

Opis:………………………………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..…… 

 



3) 3) Zdjęcie nr 3 

Kategoria:…………………………………………………………………………… 

Tytuł:………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce wykonania:…………………………………………………………… 

Opis:………………………………………………………………………………..…..

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………..…… 

 

Oświadczam, że jestem autorką/autorem prac zgłoszonych do Konkursu Fotograficznego 

„Mój Gdańsk 2021” i że przysługują mi wszystkie prawa autorskie do tychże fotografii, które 

nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich: 

a) oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia, 
b) oświadczam, iż fotografie nie naruszają żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich, 

a także uzyskałam/uzyskałem wymagane prawem zgody na rozpowszechnianie fotografii 

w ramach Konkursu oraz w zakresie udzielonej licencji, 
c) udzielam Organizatorowi w imieniu własnym nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji (z prawem 

do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z fotografii zgłoszonych do Konkursu, 
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz 

na wykorzystanie przez Organizatora fotografii z moim wizerunkiem, pochodzących z 

wernisażu lub innego wydarzenia związanego z Konkursem, w tym na ich opublikowanie 

w środkach masowego przekazu, 
e) oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są prawdziwe. 

Data i miejscowość ……………………………… 

Czytelny podpis ………………………………… 

Czytelny podpis przedstawiciela ustawowego*……………………………… 

* – dla Uczestnika poniżej 18 lat 

 


