
KONKURS FOTOGRAFICZNY "TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA" 

 

I. OPIS 

 

Organizatorem konkursu są: 

• Urząd Miasta Nowego Sącza, 

• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 

• Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, 

• Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, 

• Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 

• Krajowe Centrum BRD, 

• Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz. 

 

Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować trzy fotografie przedstawiające 

sytuację drogową według niego wymagającą zmiany. 

 

W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu 

bezpieczeństwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków Jury i ich rodzin oraz 

pracowników Koordynatora Konkursu i ich rodzin. 

Każdy uczestnik może nadesłać e-mail z trzema fotografiami. Osoby niepełnoletnie mogą 

brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe 

informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin Konkursu. 

Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 01.06.2019 i będzie trwał do 

30.09.2019r. 

Nagrody: Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone  

 

1 miejsce  - Rower crossowy „M-Bike” 

2 miejsce  - Kask rowerowy „Merida”  

3 miejsce  - Bon serwisowy o wartości 150zł  

 

Zgłaszanie udziału: Prace konkursowe należy przesyłać wraz z opisem uzupełniającym. Opis 

nie może być dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierać następujące informacje: 

• dane autora, 

• imię i nazwisko 

• adres, telefon, e-mail 

• wiek 

 na adres e-mail: sekretariat@mord.pl  

E-maila należy zatytułować Konkurs fotograficzny „TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA"  

i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r. do godz. 15:00.  

Opłaty: Udział w konkursie jest bezpłatny.  



II.REGULAMIN Konkursu fotograficznego „TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA" 

 

1. Organizator konkursu: 

• Urząd Miasta Nowego Sącza, 

• Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 

• Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, 

• Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, 

• Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 

• Krajowe Centrum BRD, 

• Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz. 

Koordynatorem konkursu jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu 

Adres do korespondencji: sekretariat@mord.pl  

 

2. Cel konkursu: 

Celem konkursu jest: 

• poprawa stanu bezpieczeństwa na sądeckich drogach poprzez identyfikację miejsc źle 

oznakowanych, błędnie zorganizowanych, sprzyjających potencjalnym zdarzeniom 

drogowym, a często po prostu zaniedbanych. 

• zaangażowanie społeczności sądeckiej do działania na rzecz poprawy BRD w ramach 

Sądeckiego Programu Poprawy BRD 2019 - 2025. 

• identyfikacja zagrożeń na drogach połączona z ich likwidacją – współpraca 

społeczeństwa ze służbami drogowymi odpowiedzialnymi za administrowanie, 

techniczne utrzymanie dróg i BRD. 

 

3. Forma konkursu: 

• W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu 

bezpieczeństwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków Jury i ich rodzin oraz 

pracowników Koordynatora konkursu i ich rodzin, 

• Konkurs jest zorganizowany jako jednoetapowy. 

• Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu: 

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie trzech fotografii przedstawiających 

sytuację drogową według autora wymagającą zmiany. Dopuszcza się kolejne trzy fotografie 

w przypadku, gdyby trzy pierwsze fotografie nie pozwalały na jednoznaczną identyfikację 

problemu. Fotografie powinny być nadesłane wraz z opisem uzupełniającym. Opis nie może 

być dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierać informację: 

• dane autora: 

• imię i nazwisko 

• adres, telefon, e-mail 

• wiek 

• miejsce wykonania fotografii; 

• datę wykonania fotografii; 

• krótki opis uzasadniający wykonanie fotografii. 

• zgodne z Prawem o Ruchu drogowym wskazanie prawidłowego rozwiązania, również 

przy pomocy rysunku. 



Materiały konkursowe należy nadsyłać na adres: sekretariat@mord.pl z dopiskiem Konkurs 

fotograficzny "TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA" w nieprzekraczalnym terminie do 30 

września 2019 r. do godz. 15.00.  Zdjęcia muszą być wykonane przez przesyłającego je autora, 

oryginalne, nie mogą być przetwarzane komputerowo. 

 

5. Zakres szczegółowy opracowania pracy konkursowej: 

1.  Konkurs ma charakter otwarty. 

2. W przypadku osób małoletnich warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do 

Organizatora pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika na udział  

w konkursie wraz z fotografiami. 

3.  Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.  

4.  Fotografie powinny być przesłany drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mord.pl 

wraz z nagłówkiem: Konkurs fotograficzny "TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA". 

5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac 

oraz za zakłócenia sieci internetowej uniemożliwiające skuteczne przesłanie prac. 

6.  Uczestnikom konkursu nie przysługują z tytułu wykonania prac oraz ich przekazania 

Organizatorom konkursu żadne roszczenia majątkowe, w tym odszkodowawcze względem 

Organizatora.  

7.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu oraz  

z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do 

przesłanych zdjęć. 

8. Uczestnik konkursu powinien uzyskać zgodę na publikację wizerunku osób trzecich  

w pracy konkursowej zgodnie z Art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191). Zgody powinny zostać dostarczone na 

oświadczeniach wraz z przesłaną pracą. 

 

6. Ocena prac i jury. 

1. Jury powołają organizatorzy konkursu. 

2. Nadesłanie zdjęcia oznacza akceptację warunków Konkursu i regulaminu, którego 

ostateczna interpretacja należy do Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne, nie 

przewiduje się odwołań. 

3. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia zwycięzców. 

4. Wszyscy wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 

  

7. Postanowienia dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji do prac konkursowych: 

1.Zdjęcia będące przedmiotem oceny w Konkursie muszą być oryginalnymi pracami 

autorstwa Uczestnika. 

 2.Uczestnicy konkursu przystępując do Konkursu oświadczają, że złożona praca jest 

wynikiem ich pracy i nie narusza dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, 

praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw 

własności przemysłowej a także danych osobowych osób trzecich i że prawa te nie są 

ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

3. Autorzy prac przyjmują na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich z tytułu praw wymienionych w pkt. 2 , zgłoszone w związku ze zdjęciami.  

4. Z chwilą przesłania zdjęć, uczestnik Konkursu przenosi automatycznie i nieodpłatnie na 

Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne (prawa zależne) do 



nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworem, w całości i we 

fragmentach, w kraju i zagranicą oraz udziela mu wyłącznego prawa na zezwalanie na 

wykonywanie autorskich praw zależnych. 

 5. Przeniesienie o którym mowa w ust. 4 dotyczy w szczególności pól eksploatacji 

wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) w szczególności w zakresie wykorzystania 

w celu emisji, udostępniania na stronach internetowych Organizatorów, we wszystkich 

materiałach reklamowych i promocyjnych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania 

i wprowadzania do obrotu. 

6. Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za korzystanie 

przez Organizatorów z fotografii zgodnie z ust 5.  

 

8. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników rozstrzygnięcia konkursu 

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 października 2019 r.  

2. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Koordynatora 

Konkursu.  

3. Laureaci konkursu zostaną także poinformowaniu o wynikach drogą elektroniczną lub 

telefoniczną do 30 października 2019 r.  

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w terminie podanym podczas ogłoszenia 

zwycięzców. 

 

9. Unieważnienie konkursu 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź przerwania konkursu  

w przypadku:  

1. Gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,  

2. Jeśli wszystkie prace konkursowe nie spełniają warunków Regulaminu,  

3. Niezadowalającego Organizatora poziomu artystycznego prac.  

 

10. Dane osobowe 

1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz w przypadku wygranej na 

umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej oraz  

w ewentualnych materiałach promocyjnych. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu, jest Małopolski Ośrodek 

Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 

3. Wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się przez: 

sekretariat@mord.pl  

4. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Konkursie 

fotograficznym "TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA". 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

6. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji celów przetwarzania wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, lecz nie 

krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7. Uczestnik konkursu posiada prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, 

usunięcia.  



8. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie 

danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Uczestnik konkursu posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego 

się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej 

wymienionego celu.  

 

11. Postanowienia końcowe: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac nie 

spełniających wymogów niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście 

przez zgłaszającego.  

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Sącz  dnia 31.05.2019 r. 

 

 


