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Regulamin konkursu fotograficznego 
 

„MIGAWKA STAROMIEJSKA” 
 

§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorami konkursu o nazwie „Migawka Staromiejska”, zwanego dalej 
„Konkursem” są: 

1.1. Rada Osiedla Stare Miasto, reprezentowana przez Zbigniew Burkietowicza – 
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Stare Miasto w Poznaniu; 

1.2. CK ZAMEK w Poznaniu, wpisane pod numerem RIK-II do  Rejestru Instytucji 
Kultury, prowadzone przez Prezydenta Miasta Poznania, reprezentowane 
przez Dyrektora Annę  Hryniewiecką, przy potwierdzeniu oświadczenia woli, 
zgodnie z  paragrafem 5 ustęp 16 Statutu Centrum Kultury Zamek, przez 
Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych Katarzynę Bielat, zwani w treści 
regulaminu Organizatorami. 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 01maja  do 16 czerwca 2018 r. 
4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną  30 czerwca 2018 r. 
5. „Migawka Staromiejska” jest konkursem na który uczestnik może zgłosić od 1 do 

3 fotografii, których tematem przewodnim jest Stare Miasto widziane oczami 
młodych poznaniaków. 

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego 
uczestników. 

 

§ 2 
 

Uczestnictwo w Konkursie 
 

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Osiedla Stare 
Miasto lub uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
zlokalizowanych na terenie Osiedla Stare Miasto .  

2. Od osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis 
rodziców albo opiekunów złożony na karcie zgłoszenia, którą należy przesłać do 
Organizatora wraz ze zgłoszoną pracą. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być dzieci Organizatorów. 
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5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak 
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału  
w Konkursie. 

 
 
 

§ 3 
 

Cel Konkursu 
 

      Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przestrzeń, która jest 
dziedzictwem kulturowym Starego Miasta. Udział w konkursie ma rozwijać  
w uczestnikach kreatywność i umiejętność dostrzegania: 

 niezwykłych detali osiedla,  
  mniej znanych miejsc w przestrzeni publicznej dzielnicy 

  zmian jakie dokonują się na osiedlu  
  zieleni na terenie Starego Miasta  

Ponadto, celem konkursu jest propagowanie sztuki fotograficznej oraz rozwijanie 
umiejętności obserwacji i interpretacji. 

 

§ 4 
 

Przebieg i warunki udziału w Konkursie. 
 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 01.05 – 16.06.2018 r. dostarczyć 
pracę konkursową drogą elektroniczną na adres -     
osiedle_staremiasto@um.poznan.pl w formacie obrazów *.jpg, *.png, *bmp, *.tif  
lub *.pdf,  zdjęcia dobrej jakości  

2. Uczestnik Konkursu ma obowiązek dołączyć do pracy konkursowej kartę zgłoszenia, 
która stanowi załącznik do Regulaminu. 

3. Jeden Uczestnik może zgłosić  maksymalnie 3 fotografie.  
4. Poprzez dostarczenie pracy na Konkurs, w sposób określony w niniejszym 

paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne 
udostępnianie informacji o jego autorstwie w serwisach internetowych 
Organizatorów. Oświadcza także, że posiada prawa autorskie do dzieła oraz że 
zgadza się na ewentualną prezentację swojej pracy (prac) podczas wystawy 
pokonkursowej oraz na nośnikach wykorzystywanych przez Radę Osiedla    
np.  w Kurierze Staromiejskim, na tablicach informacyjnych na terenie Osiedla itp.) 
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§ 5 
 

Zasady wyłaniania zwycięzców 
 

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, 
którzy spełniają  warunki wymienione w § 2 i 4 Regulaminu. 

2. Jury w oparciu o kryteria oceny prac ustalone podczas posiedzenia przyzna nagrodę 

i wyróżnienia. 
3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w sposób następujący: 

3.1. nagroda główna: bon podarunkowy na kwotę 500,00zł + warsztat fotograficzny 
w CK ZAMEK; 

3.2. nagroda w kategorii szkół podstawowych: bon podarunkowy na kwotę 
300,00zł. + warsztat fotograficzny w CK ZAMEK; 

3.3. nagroda w kategorii szkół ponadpodstawowych: bon podarunkowy na kwotę 
300,00zł.  + warsztat fotograficzny w CK ZAMEK; 

3.4.  wyróżnienia (o jego przyznaniu zdecyduje jury): warsztat fotograficzny w CK 
ZAMEK  

3.5. każdy uczestnik konkursu otrzyma Dyplom uczestnictwa oraz upominek - 
niespodziankę 

4. Jury decyduje w sposób uznaniowy i zastrzega sobie prawo do zmiany w kolejności, 
liczbie oraz formie przyznanych nagród poszczególnym zwycięzcom. W skład jury 
wchodzą przedstawiciele Organizatorów. 

5. Werdykt jury jest ostateczny i od decyzji jury nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 6. 
 

Nagrody 
 

1. Konkurs kwalifikuje się do konkursu z dziedziny kultury zgodnie z art. 21 pkt 68 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 
z 2012 r., poz. 361). 
Łączna wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł. 

2. Nagrody zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego konkurs 
„Migawka Staromiejska”. O miejscu wręczenia nagród Organizatorzy 
poinformują zwycięzców drogą elektroniczną. 

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem. 
4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę albo 

wyróżnienie przewidziane niniejszym Regulaminem. 
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5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 
2 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w uzgodnionym 
terminie, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do 
dyspozycji Organizatorów. 

 

§ 7 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez 

podania przyczyn. 
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają 
prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują 
powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 
Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.). 

 

                                                                                                                        Organizatorzy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       Osiedle Stare Miasto – Jednostka Pomocnicza Miasta Poznania 

                                  Siedziba - ul. Młyńska 11 (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2) 

www.staremiasto.poznan.pl ;  Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl 

 

 

 

5 | S t r o n a  

 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 

uczestnika konkursu fotograficznego 

„Migawka Staromiejska” 

dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Osiedla Stare Miasto 
lub uczęszczających do  szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zlokalizowanych na terenie Osiedla Stare Miasto w Poznaniu 
 
 

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

Adres zamieszkania   ………........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Data urodzenia  ………............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

telefon  ………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

e-mail     ………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

Szkoła   ………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekun prawnego nr tel.       ........................................................................................................................................ 
 
 

Liczba zgłoszonych fotografii................................................................................................................... 
 
 
            Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do 

nich pełne prawa autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na 

publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w częściach 

opisanych w Regulaminie na rzecz Rady Osiedla Stare Miasto w Poznaniu. 

 
 
                         Wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie 

 
 
...........................................................................................................................................                   .................................................................................................................................................................................. 
                Podpis uczestnika konkursu                                                                         Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu 


