
Regulamin konkursu fotograficznego „Pszczoły w moim mieście” 

 

 I. CEL  

1. Celem konkursu jest: 

a) upowszechnienie wiedzy o pszczołach w ramach międzynarodowego projektu 
BeePathNet realizowanego przez Miasto Bydgoszcz,  

b) ukazanie środowiska, w jakim żyją pszczoły,  

c) zachęcenie do działań ekologicznych i prośrodowiskowych.  

 

II. ORGANIZATOR I UCZESTNICY  

1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.  

2. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Bydgoszczy.  

 

III. NAGRODY 

Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają gry planszowe o tematyce pszczelej 
a najlepszą pracę dodatkowo nagrodzimy słodkim upominkiem. 

 

IV. PRACA KONKURSOWA  

1. Fotografia powinna zostać przesłana w formie elektronicznej, drogą mailową na 
adres: e-mail: eko@um.bydgoszcz.pl w tytule wiadomości należy wpisać 
KONKURS  

2. Zdjęcie należy wysłać zapisane w formacie JPG bez kompresji, PNG lub TIFF; 
minimalna rozdzielczość obrazu: 2480x1772px (1772x2480px); maksymalna 
wielkość pliku: 25 MB.  

3. Dopuszcza się przesłanie 1 fotografii lub cyklu fotografii ze sobą powiązanych 
(do 5 sztuk). 

4. Zarówno praca będąca pojedynczą fotografią jak i praca będąca cyklem fotografii 
muszą być opatrzone tytułem.  

5. Fotografia w swojej treści powinna między innymi:  
a) ukazywać środowisko, w którym żyją pszczoły, 
b) pokazywać pracę pszczół,  
c) pokazywać zagrożenia związane z brakiem pszczół,  
d) nawiązywać do korzyści płynących z pracy pszczół. 

 6. Ostatecznej oceny nadesłanych prac dokona komisja konkursowa. 

 

 V. UCZESTNICY  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.  
3. Prace należy wykonać indywidualnie.  
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VI. ZGŁOSZENIA  

1. Zgłoszenia, wraz z dołączoną fotografią, są dokonywane wyłącznie w formie 
elektronicznej na adres e-mail: eko@um.bydgoszcz.pl  

2. W zgłoszeniu należy podać następujące dane uczestnika:  
a) imię i nazwisko, 
b) nr telefonu do kontaktu, 
c) załączyć zdjęcie lub skan oświadczenia pełnoletniego uczestnika, 
d) załączyć zdjęcie lub skan podpisanego oświadczenia opiekuna prawnego 

w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
e) załączyć zdjęcie lub skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego w przypadku 
uczestnika niepełnoletniego.  

3. Informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres: 
eko@um.bydgoszcz.pl 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.  

 

VII. HARMONOGRAM 

1. Zdjęcia na konkurs można przesyłać do 29 sierpnia 2021 r. 

2. Wyniki ogłoszone zostaną do 3 września 2021 r. poprzez zamieszczenie 
na stronie czystabydgoszcz.pl oraz fb i Instagramie Czysta Bydgoszcz.  

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej także drogą elektroniczną na adres 
ze zgłoszenia.  

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE ZWIĄZANE Z FOTOGRAFIĄ  

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:  

a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 
plakatu lub filmu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych,  

b) nadesłana fotografia jest wynikiem samodzielnej twórczości, 
c) nadesłana fotografia jest oryginalna, dotychczas niepublikowana 

i nienagradzana w innych konkursach,  
d) nadesłana fotografia nie będzie naruszała praw autorskich oraz jakichkolwiek 

innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy wykorzystanie przez 
Organizatora Konkursu nadesłanej fotografii narusza prawa autorskie lub 
jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, Uczestnik zobowiązany będzie 
do wyłącznego i pełnego naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie 
poniesie lub może ponieść z tego tytułu Organizator Konkursu lub osoby 
trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń 
z tego tytułu przysługujących Organizatorowi lub osobom trzecim.  

2. Uczestnik oświadcza, że z chwilą wzięcia udziału w Konkursie udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo 
licencji na korzystanie z fotografii według uznania Organizatora na następujących 
polach eksploatacji:  
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a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie fotografii w całości lub w części,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy 

wykorzystaniu każdej techniki, a także wprowadzanie do pamięci komputera 
lub innego urządzenia,  

c) rozpowszechnianie fotografii, w tym jej publiczne wystawianie, wyświetlanie, 
a także jej publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy 
wykorzystaniu sieci Internet, m. in. na stronie www.bydgoszcz.pl, 
www.czystabydgoszcz.pl i w ramach profili Organizatora prowadzonych 
m.in. w serwisach Facebook, Instagram, YouTube.  

d) wykorzystywanie fotografii do celów reklamowych, promocyjnych oraz 
informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia; w tym w ulotkach, Internecie, 
prasie, w prezentacjach elektronicznych itp.  

3. Dodatkowo Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, 
bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań fotografii, 
w szczególności poprzez dokonywanie skrótów lub wykorzystanie jej części oraz 
na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań i rozporządzanie nimi 
wg. uznania Organizatora na polach eksploatacji.  

4. W przypadku stwierdzenia wad prawnych nadesłanej fotografii, zwłaszcza 
naruszenia praw autorskich osób trzecich, Organizatorowi Konkursu przysługuje 
prawo odrzucenia zgłoszonej fotografii - a w przypadku ujawnienia tego faktu 
po ogłoszeniu wyników - do anulowania swojej decyzji i żądania zwrotu nagrody oraz 
ujawnienia informacji o zaistniałym fakcie.  

5. Zgłaszając fotografię na konkurs autor w przypadku przyznania nagrody wyraża 
zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, oraz 
nadesłanej fotografii na stronach internetowych Organizatora, w szczególności m.in. 
na stronie: www.bydgoszcz.pl, www.czystabydgoszcz.pl oraz na profilach 
Organizatora prowadzonych m.in. w serwisie Facebook, Instagram, YouTube. 

 

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieudzielenie zgód, o których mowa w pkt. VI ust. 2 skutkować będzie brakiem 
możliwości wzięcia udziału w konkursie.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz jego 
interpretacji. 3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga 
Organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie pełnoletniego uczestnika w konkursie 

„Pszczoły w moim mieście”. 

 

 

Oświadczam, że jestem autorem fotografii pt.: ………………………………………… 

…………………………………...………………………………….….…………zgłoszonej 

w konkursie fotograficznym „Pszczoły w moim mieście”.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego „Pszczoły 
w moim mieście” i akceptuję jego postanowienia.  

 

Oświadczam, że zgłoszona fotografia nie była wcześniej prezentowana, 
ani nagradzana w konkursach.  

 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie fotografii na stronach Miasta Bydgoszczy, w tym 
w mediach społecznościowych, wraz z podaniem informacji o fotografii oraz autorze. 

 

 

 ………………................................................................  

imię i nazwisko uczestnika  

 

……………….........................................................................  

miejscowość i data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie opiekuna prawnego 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z informacją o zbieraniu i przetwarzaniu danych 
osobowych oraz regulaminem konkursu fotograficznego „Pszczoły w moim mieście”.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez organizatora 
konkursu fotograficznego „Pszczoły w moim mieście” tj. Miasto Bydgoszcz z siedzibą 
przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz, w celu udziału dziecka w konkursie.  

 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne 
do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

 

W związku z konkursem wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku mojego 
dziecka na stronach internetowych Miasta Bydgoszczy m.in. www.bydgoszcz.pl, 
www.czystabydgoszcz.pl oraz na profilach Miasta Bydgoszczy m.in. Instagram, 
Facebook, YouTube.  

 

Upubliczniona będzie fotografia i jej tytuł, której jest autorem dziecko, jak również 
będzie podawane imię i nazwisko dziecka.  

 

 

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

imię i nazwisko dziecka  

 

 

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

podpis opiekuna prawnego  

 

 

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

miejscowość i data 


