
REGULAMIN KONKURSU „Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej…” 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego                    

w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji, Spółdzielnią Społeczną 
Reakcja oraz „Muzeum Miejskim Sztygarka” zwany dalej "Organizatorem". 

2. Celem konkursu jest promocja potencjału rekreacyjnego Dąbrowy Górniczej. 
3. Konkurs jest prowadzony od 1 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku. 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 
II. Przedmiot konkursu 

1.  Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej temat „Moje wakacje w 
Dąbrowie Górniczej….” W trzech kategoriach tematycznych – „…spędzam aktywnie” ; 
„…wypoczywam”;  „…odkrywam”. 

2. Inicjatywa ma na celu promocję potencjału rekreacyjnego Dąbrowy Górniczej oraz 
zaprezentowanie w ciekawy sposób szerokiej oferty zajęć w ramach Dąbrowskiej Akcji Lato. 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest: 
i) Wykonanie fotografii ilustrującej  „Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej….” W jednej z 

trzech kategorii: 
(1) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej spędzam aktywnie 
(2) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej wypoczywam 
(3) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej odkrywam 

ii) Przesłanie tylko jednego zdjęcia w danej kategorii do dnia 26 lipca 2015 na adres 
dabrowskaakcjalato@gmail.com z podaniem w tytule maila imienia i nazwiska autora 
oraz telefonu kontaktowego.  

 
III. Uczestnicy konkursu 

Konkurs ma charakter otwarty 
 

 
IV. Zasady konkursu  

1. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać zdjęcie ilustrujące „Moje wakacje w Dąbrowie 
Górniczej….” W jednej z trzech kategorii: 

(1) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej spędzam aktywnie 
(2) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej wypoczywam 
(3) Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej odkrywam 

2. Wysłać tylko jedno zdjęcia w danej kategorii do dnia 26 lipca 2015 na adres 
dabrowskaakcjalato@gmail.com z podaniem w tytule maila imienia i nazwiska autora oraz 
telefonu kontaktowego.  

3. W treści maila proszę załączyć klauzulę : Oświadczam,   że   zdjęcie przesłane   przeze   mnie   
w   ramach   konkursu   „Moje wakacje w Dąbrowie Górniczej”  jest wyłącznie  mojego 
autorstwa  i  przysługują  mi  nieograniczone  osobiste  i  majątkowe  prawa  autorskie  do 
tego  utworu. Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  nieodpłatnie  w   
momencie  przesłania   zdjęcia   w   ramach   konkursu   „Moje wakacje w Dąbrowie 
Górniczej”,   na   co   Uczestnik   wyraża  zgodę.   

4. Wysłanie zdjęcia do Organizatora jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw 
autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na publikację. 

5. Przesłanie materiałów na konkurs oznacza także udzielenie Organizatorowi przez uczestnika 
konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminowe wykorzystywanie wszystkich nadesłanych 
dokumentacji fotograficznych na stronach internetowych Organizatora, jak również w 
materiałach promocyjnych Organizatora. 
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6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną 
wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i 
finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony 
pokrzywdzonej. 

 
V. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

1. Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione 31 lipca na portalu społecznościowym Facebook na 
profilu oficjalnym Miasta Dąbrowa Górnicza. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 sierpnia na podstawie ilości polubień poszczególnych 
zdjęć. 

3. Nagrody zostaną przyznane autorom zdjęć, którzy uzyskali największą liczbę polubień w 
kategorii „…spędzam aktywnie”; „…wypoczywam” ; „…odkrywam”.  

4. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody:  
i) W kategorii „…spędzam aktywnie” – godzina zajęć z instruktorem wspinaczki na ściance 

W Centrum Sportów Letnich i Wodnych w Parku Zielona 
ii) W kategorii ”…wypoczywam” – całodzienne wypożyczenie leżaków dla dwóch osób na 

Pogorii III ufundowanej przez Spółdzielnię Socjalną Reakcja 
iii) W kategorii „…odkrywam” – indywidualna wizyta dla dwóch osób w Kopalni Ćwiczebnej 

„Sztygarka” 
5. Nagrody zostaną przekazane osobom w formie bonu do wykorzystania do 31 sierpnia 2015r.  

 
VI. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród 

1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu społecznościowym facebook – oficjalny 
profil miasta Dąbrowa Górnicza 10 sierpnia 2015r.  

2. Osoby, których zdjęcia zwyciężą w konkursie otrzymają powiadomienie telefoniczne na 
numer wskazany w mailu. 

3. Organizator oświadcza iż zdjęcia przesyłane w niekompletnych mailach (bez podania autora, 
telefonu kontaktowego, klauzuli) nie biorą udziału w konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w konkursie tylko jednego zdjęcia w 
przypadku przesłania przez tego samego aktora większej ilości zdjęć. 

5. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą 
przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

 

 
 


