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Regulamin konkursu fotograficznego  

z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności 2022 

„Lepsze połączenia – na rowerze”  

 

I. Organizator Konkursu  

Organizatorem Konkursu jest Burmistrz Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie,  

ul. Grodziska 12. 

 

II. Uczestnicy Konkursu  

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób.  

 

III. Warunki uczestnictwa  

1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia nawiązującego do hasła przewodniego Europejskiego 

Tygodnia Mobilności 2022 – „Lepsze połączenia”. 

2. Zdjęcie konkursowe należy zrobić na szlaku rowerowym na terenie gminy Brwinów. 

Fotografia powinna odnosić się do tematu konkursu „Lepsze połączenia – na rowerze” 

 i przedstawiać uczestnika konkursu z widocznym ekologicznym środkiem transportu (np. 

rower, hulajnoga, rolki, ) oraz krótkim opisem, gdzie zostało wykonane.    

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.  

4. Do Zdjęcia konkursowego należy dodatkowo dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę 

Zgłoszenia (Załącznik nr 1).  

5. Zdjęcia konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG. Minimalny wymiar podstawy 

zdjęcia musi wynosić 2000 pikseli, a rozdzielczość minimum 300 dpi. 

6. Zdjęcia konkursowe nieodpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą 

udziału w Konkursie.  

7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za publikację zdjęć 

w prasie i Internecie.  

8. Zdjęcie konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać w wersji cyfrowej 

(skan/zdjęcie) na adres e-mail: promocja@brwinow.pl, w temacie maila wpisując: „ETM 

– konkurs fotograficzny” 

  

IV. Czas trwania konkursu 

1. Konkurs będzie trwać w okresie od 16 września do 26 września 2022 r.  

2. Termin nadsyłania Zdjęć konkursowych upływa 26 września 2022 r. o godz. 17.00.  

3. W Konkursie nie będą brały udziału zdjęcia nadesłane po terminie. 
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V. Prawa autorskie do Zdjęć konkursowych oraz zgoda na ich publikację 

1. Przesłanie/dostarczenie przez Uczestnika Karty zgłoszenia do Konkursu wraz ze Zdjęciem  

konkursowym jest równoznaczne z zapewnieniem ze strony Uczestnika, że: 

1) jest autorem (współautorem) zgłoszonego Zdjęcia konkursowego i w związku z tym 

posiada do niego wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, a prawa te nie są  

w żaden sposób ograniczone ani obciążone prawami osób trzecich; 

2) Zdjęcie konkursowe nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych 

i osobistych praw autorskich, i w związku z tym żadne osoby trzecie nie wystąpią 

przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu wykonywania przekazanych mu praw 

do Zdjęcia konkursowego; 

3) Uczestnik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw 

wskazanych w pkt 2, i w razie wystąpienia w stosunku do Organizatora przez osoby 

trzecie z roszczeniami w związku z wykonywania przez niego przekazanych mu praw do 

Zdjęcia konkursowego, Uczestnik zwolni Organizatora w tym zakresie i w całości 

zaspokoi uzasadnione roszczenia osób trzecich; 

4) w razie wyboru Zdjęcia konkursowego przeniesie nieodpłatnie na Organizatora na 

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie nieograniczone czasowo  

i terytorialnie majątkowe prawa autorskie do utworów składających się na zwycięskie 

Zdjęcie konkursowe. 

2. Uczestnicy Konkursu składając wykonane  przez siebie Zdjęcie konkursowe, przenoszą 

nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworu 

w zakresie wyłącznego i nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania tym 

utworem w kraju i za granicą, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w zakresie: 

1) wyłącznego używania i wykorzystywania we wszelkiej działalności Organizatora, 

2) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

3) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu utworów na wszelkich nośnikach, 

4) rozpowszechniania w każdy inny sposób, w tym poprzez publiczne wystawianie  

i wyświetlanie na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, a także publiczne 

udostępnianie w taki  sposób, aby każdy mógł mieć do dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, w tym w sieci Internet, 

5) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem 

satelity, 

6) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania, 

7) wprowadzenia do pamięci komputerów, 

8) najmu, dzierżawy, użyczenia, 

9) modyfikowania i dokonywania opracowań. 

 

VI. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu 

1. Zdjęcia konkursowe wraz z uzasadnieniem ocenią pracownicy Biura Promocji Urzędu 

Gminy Brwinów, którzy będą brali pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość  

i kreatywność w przedstawieniu tematyki konkursu.  

2. Pracownicy Biura Promocji Urzędu Gminy Brwinów wyłonią 3 zwycięskie zdjęcia.  

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 września 2022 r. na stronie 

www.brwinow.pl poprzez umieszczenie listy zwycięzców zawierającej imię i nazwisko. 

Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o terminie odbioru nagród. 

 

VII. Nagrody  

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców Konkursu. 
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2. Dodatkową nagrodą będzie publikacja zwycięskich Zdjęć konkursowych z wizerunkiem 

Uczestników konkursu podpisanych imieniem i nazwiskiem, w Biuletynie Informacyjnym 

Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”, na stronie www.brwinow.pl, a także na gminnym 

facebooku fb.com/Brwinow/, 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przetwarzaniem przez Organizatora dla potrzeb 

konkursu danych osobowych zgodnie z RODO. Treść dostępna na 

https://bip.brwinow.pl/ogolna-klauzula-informacyjna-w-urzedzie-gminy-brwinow-1 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego 

regulaminu.  

3. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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