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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

pn. „Tradycja i nowoczesność. 120 lat Elektrycznej Komunikacji  

Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej”. 

 

§ 1. 

Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego o nazwie „Tradycja i nowoczesność. 120 lat 

Elektrycznej Komunikacji Tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej” jest 

spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest spółka Tramwaje Śląskie S.A.  

3. Konkurs trwa w okresie od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora do dnia 

14.09.2018r. 

4. Celem Konkursu jest: 

 promocja transportu tramwajowego, 

 prezentacja taboru tramwajowego w miastach Aglomeracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej, 

 promowanie sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu. 

5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 165 z późn. zm.). 

6. Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu (wzór formularza zgłoszeniowego) stanowią 

jego integralną część. 

7. Szczegółowych informacji w zakresie Konkursu - pod numerem telefonu: 32/2865161 

wew. 244. - udziela pracownik Organizatora. 

§ 2. 

Uczestnicy Konkursu 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy. Osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności 

do czynności prawnych, w tym osoby, które nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział  

w Konkursie za pisemną zgodą opiekuna, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

2. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

Regulaminie zwane są „Uczestnikiem/Uczestnikami Konkursu”. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio uczestniczące  

w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, jak również 

członkowie rodzin tych osób tj: małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. 

rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki) ich przysposobieni lub przysposabiający, 

a także rodzeństwo. 

4. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez niego 

niniejszego Regulaminu w całości. 
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§ 3. 

Warunki udziału w Konkursie 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Uczestnik w pierwszej kolejności powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie samodzielnie wykonanej fotografii wraz 

z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu. Każdy 

z autorów może złożyć maksymalnie trzy fotografie. 

4. Prace powinny przedstawiać tabor należący do Organizatora, a w szczególności do gospodarza 

tegorocznego Dnia Otwartego, czyli Rejonu nr 3 w Bytomiu. Wagony Bytomskiej zajezdni 

kursują na liniach: 5, 7, 9, 11, 19, 30, 33, 38, 49 i obsługują miasta: Zabrze, Bytom, Ruda 

Śląska, Chorzów, Świętochłowice, Katowice. 

5. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 

ingerencji graficznej będą odrzucane. 

a) Dopuszcza się: 

 konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów  

itp.; 

 korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie). 

b) Nie będą akceptowane prace: 

 z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 

graficznej; 

 powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

6. Fotografie powinny być nadesłane w formie: 

 wydruków na papierze fotograficznym, w formie A4 lub zbliżonym, 

 elektronicznej na płycie CD, DVD lub pendrivie w formacie JPG w rozdzielczości  

gwarantującej dobrą jakość wydruku (min. 240 dpi) w formie A3. 

7. Fotografie wraz z opisem należy dostarczyć: Organizatorowi Konkursu zarówno za 

pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu Rejonu nr 3 w Bytomiu na adres: 

 Tramwaje Śląskie S.A. 

 Rejon nr 3 Bytom 41-935 Bytom, ul. Drzewna 2, 

 (w godzinach pracy: 7:00-15:00), 

jak i przesłać drogą elektroniczną, na adres mailowy: r3@tram-silesia.pl, w temacie wpisując: 

„Konkurs fotograficzny” oraz imię i nazwisko autora. 

8. Wraz z materiałami konkursowymi należy złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulamin. W przypadku osób małoletnich należy złożyć 

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 2, do niniejszego Regulaminu, zawierający 

zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo małoletniego w Konkursie. 

9.  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14.09.2018r. Prace dostarczone po terminie nie 

będą brały udziału w Konkursie. O terminowym dostarczeniu decyduje data wpływu prac  

do Organizatora. 

mailto:r3@tram-silesia.pl
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10. Prace konkursowe nie mogą posiadać żadnych dopisków, symboli, logo, znaków wodnych, ani 

dat nadrukowanych na fotografii. 

11. Koszt przygotowania prac konkursowych i ich ewentualnej wysyłki pokrywa Uczestnik. 

12. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zdjęć o niskiej jakości 

technicznej, przesłanych w niewłaściwym formacie, zbyt niskiej rozdzielczości oraz zdjęć, 

które w inny sposób naruszają Regulamin Konkursu. 

14. Autor fotografii ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich  

w związku ze zgłoszoną do Konkursu fotografią (m.in. prawa autorskie, prawa osobiste –  

w tym prawo do ochrony wizerunku itp.). 

15. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu prac naruszających prawa 

osób trzecich, w tym ich prawa osobiste bądź majątkowe, a także prac o treści sprzecznej z 

zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

§ 4. 

Finał Konkursu 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora. 

2. Wszystkie zdjęcia podlegają ocenie Jury, które z pośród nadesłanych prac wybierze  

3 najciekawsze fotografie, których autorzy otrzymają nagrody. Jury ma możliwość przyznania 

dodatkowych wyróżnień. 

3. Kryteria oceny zgłoszeń są następujące: 

 technika:    1-10 punktów; 

 pomysłowość:   1-10 punktów; 

 walory artystyczne: 1-10 punktów. 

Jury może przyznać dodatkowy punkt, zdjęciom przedstawiającym tabor należący do 

bytomskiej zajezdni. 

4. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.09.2018r. podczas Dnia Otwartego Zajezdni 

Tramwajowej w Bytomiu mieszczącej się przy ulicy Drzewnej 2. W przypadku niemożliwości 

uczestnictwa we wręczeniu nagród Uczestnik zostanie powiadomiony o innym sposobie 

odebrania nagrody. 

5. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: 

 do 500,00 zł za 1 miejsce; 

 do 350,00 zł za 2 miejsce; 

 do 250,00 zł za 3 miejsce. 

6.  Nagrody nie podlegają wymianie, ani zamianie na równowartość pieniężną. 

§ 5. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru przez Jury spośród wszystkich dostarczonych 

prac najciekawszych fotografii, które zostaną zaprezentowane 22.09.2018 r. na wystawie 

podczas Dnia Otwartego Zajezdni Tramwajowej w Bytomiu mieszczącej się przy ulicy 

Drzewnej 2. 
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2. Organizator uzyskuje prawo do opublikowania najciekawszych fotografii, nadesłanych na 

Konkurs: 

  na stronie internetowej Organizatora (www.tram-silesia.pl), 

  w miesięczniku Silesia Tram News, 

  w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatora. 

§ 6. 

Prawa własności intelektualnej do zgłoszeń konkursowych 

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem 

zdjęć z załączonych do zgłoszenia konkursowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz, że przysługują mu do nich 

pełne autorskie prawa majątkowe. 

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż na cele związane z Konkursem udziela 

Organizatorowi licencji niewyłącznej do przesłanych wraz ze zgłoszeniem konkursowych 

zdjęć, na następujących polach eksploatacji: 

  druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, 

  używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania w ramach celów informacyjnych i marketingowych, 

  przechowywania i eksponowania w zasobach Organizatora – w dowolnej liczbie 

egzemplarzy i braku ograniczenia w czasie i przestrzeni, 

  publiczne udostępnianie najciekawszych fotografii, w taki sposób aby każdy mógł mieć do 

nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

3. Uczestnik oświadcza, że wiadomy mu jest cel, dla którego przesłane przez Uczestnika wraz ze 

zgłoszeniem konkursowym zdjęcia zostaną wykorzystane oraz, że wyraża zgodę na takie ich 

wykorzystanie przez Organizatora. 

4.  Z tytułu udzielenia licencji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 7. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – 

Organizator informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka Tramwaje Śląskie 

S.A. reprezentowana przez Zarząd Spółki. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować  

w sprawach ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: e-mail: iod24@agileo.it lub 

pisemnie na adres siedziby Organizatora: Inspektor Ochrony Danych Osobowych;  

ul. Inwalidzka 5; 41-506 Chorzów. 

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:iod24@agileo.it
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3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie  

i otrzymania nagrody oraz komunikowania się z Uczestnikiem w związku z Konkursem. 

4. Pozyskane dane nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5. Dane osobowe od momentu ich pozyskania będą przechowywane przez okres trwania 

konkursu. 

6. Dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną komisyjnie zniszczone. 

7. W związku z prowadzeniem Konkursu, od każdego uczestnika, który przystąpi do Konkursu 

będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu. 

8. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

9. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, Uczestnicy 

Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania. 

11. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych uczestnicy zostaną o tym fakcie 

poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem zgłoszenia w Konkursie bez rozpoznania. 

§ 8. 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu  

w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych 

Uczestników Konkursu. 

2. Organizator może w każdym czasie unieważnić Konkurs  bez rozstrzygania o jego wyniku, bez 

podania przyczyny. 

3. Osoby, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z udziału w Konkursie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników. 

5. Uczestnicy nie mają prawa żądać od Organizatora zwrotu jakichkolwiek kosztów, ani innych 

poniesionych przez siebie wydatków w związku z uczestnictwem w Konkursie. 

 

       Organizator: 

Tramwaje Śląskie S.A. 


