
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
„Kraków odkryty na nowo”  

 

Preambuła 

Konkurs fotograficzny „Kraków odkryty na nowo” organizowany  w ramach projektu „Bądź turystą w swoim 
mieście” ma na celu zaangażowanie mieszkańców Krakowa do wspólnego promowania lokalnej turystyki poprzez 
pokaz zdjęć w przestrzeni miejskiej. Konkurs zakończony zostanie wystawą plansz z fotografiami, które zostaną 
umieszczone w centrum miasta tj. przy Powiślu. Konkurs ma na celu uhonorowanie 10 najciekawszych zdjęć 
obrazujących mniej znane krakowskie miejsca.   

 

 

§ 1 

Ogólne zasady konkursu fotograficznego „Kraków odkryty na nowo” 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Kraków odkryty na nowo”, zwanego dalej Konkursem, jest 

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (30-311), ul. Wygrana 2 zwane dalej  Organizatorem. 

2. Konkurs związany jest z prowadzoną przez Krakowskie Biuro Festiwalowe akcją „Bądź turystą w swoim 

mieście – zwiedzaj Kraków!”. 

3. Celem Konkursu jest: zaangażowanie mieszkańców Krakowa, działanie na rzecz wspierania turystyki 

lokalnej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2, a także promocja 

partnerów akcji „Bądź turystą w swoim mieście – Zwiedzaj Kraków!”.  

4. Konkurs dotyczyć będzie fotografii wykonanych w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2, tj. od marca 2020 

roku i przedstawiające krakowskie miejsca (tj. przestrzeń miejska, krajobraz, detale architektury itp.). Do 

Konkursu mogą zostać zgłoszone fotografie zarówno profesjonalne jak i amatorskie wykonane w 

Krakowie, w dowolnym formacie zarówno cyfrowym, jak i analogowym. Fotografie wykonane  

w technice innej niż cyfrowa powinny zostać zdigitalizowane przed wysłaniem ich na Konkurs. Do każdego 

przesłanego zdjęcia należy również dołączyć plik tekstowy z opisem w języku polskim. 

5. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu muszą mieć następujące wymiary: rozmiar minimum 4000 x 6000 px, 
minimum 5 MB. Opis zaś powinien być nie dłuższy niż 350 znaków. 

6. Każdy uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość fotografii wraz z opisami. 

7. Fotografie muszą zostać wykonane przez uczestnika konkursu samodzielnie, muszą to być prace autorskie 

uczestnika Konkursu. Wyklucza się prace współautorskie (tworzone wspólnie). 

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny . 

9. W celu wzięcia udziału w Konkursie, uczestnik Konkursu powinien wysłać drogą mailową fotografie na 

adres: kultura.badzturysta@kbf.krakow.pl wpisując w tytule maila nazwę Konkursu: „Kraków odkryty na 

nowo” w terminie od 16.03.2021r. do godziny 23:59 15.04.2021r. 

10. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię, zgodnie z § 1 ust. 9 niniejszego Regulaminu, udziela 

Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej na wykorzystanie 

nadesłanej fotografii bądź nadesłanych fotografii przez okres 1 roku od dnia przesłania fotografii, na 

polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych,  w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii techniką drukarską, 

reprograficzną, cyfrową, użyczenie egzemplarzy na których fotografie utrwalono, rozpowszechnianie 

fotografii poprzez m.in. publiczne wystawienie lub wyświetlenie, publiczne udostępnienie fotografii w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, 

w tym w celu wykorzystania fotografii na plakatach i ich umieszczenie w przestrzeni miejskiej.  

11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby/-ób, uczestnik Konkursu przesyłając 

fotografię zobowiązany jest do dołączenia skanu pisemnego oświadczenia osoby/-ób znajdujących się na 
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fotografii, że wyraziła/-y zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby  w 

zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w tym w celach i na polach eksploatacji wskazanych w § 

1 ust. 10 powyżej. Laureaci Konkursu zobowiązani są do przekazania pisemnego oświadczenia, o którym 

mowa w zdaniu 1 powyżej, w oryginale na wezwanie Organizatora dostarczone do siedziby Krakowskiego 

Biura Festiwalowego. Brak doręczenia oryginału oświadczenia w terminie wskazanym w wezwaniu przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe oznacza wykluczenie z Konkursu danego uczestnika Konkursu. Organizator 

nie rości sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one 

własnością intelektualną autorów. 

12. Uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia skanu pisemnego 

oświadczenia, że: a) jest autorem przesłanych/-ej fotografii; b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone 

prawa autorskie do nadesłanych/-ej fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są 

jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone roszczeniami i prawami osób trzecich (zał.2). Laureaci 

Konkursu zobowiązani są do przekazania pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej, 

w oryginalne na wezwanie Organizatora przesłane w formie elektronicznej na adres Krakowskie Biuro 

Festiwalowe ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków  lub osobiście do siedziby Organizatora. Brak doręczenia 

oryginału oświadczenia w terminie wskazanym w wezwaniu przez Krakowskie Biuro Festiwalowe oznacza 

wykluczenie z Konkursu danego uczestnika Konkursu. 

13. Organizator rości sobie prawo do układu kompozycji zdjęcia wedle przyjętych w Konkursie norm (zał.1) 

oraz do korekty i przetłumaczenia treści opisu na język angielski. Laureaci mają 24 godziny, od terminu 

przesłania do nich drogą mailową finalnej wersji, na autoryzację materiału. 

14. Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające zgodę 

rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie. 

 

§ 2 

Zasady wyboru Laureatów Konkursu 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu w składzie: Michał Zalewski, Katarzyna Karkoszka, Anna Palich, Anna 

Szczygieł, Karmena Obrał, Barbara Fijał (Sekretarz) zwane dalej: Jury. 

2. Jury obradować będzie w składzie pięcioosobowym w obecności Sekretarza, który nie będzie miał prawa 

głosu.   

3. W terminie do 7 dni  od zakończenia naboru zdjęć do Konkursu, o którym mowa w 1 ust. 4 niniejszego 

Regulaminu, Jury dokona preselekcji 50 najlepszych zdjęć spośród nadesłanych prac.  

4. Jury ma tydzień na zapoznanie się z wybranymi zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu fotografiami  

licząc od daty zakończenia naboru, tj. 15.04.2021r.  

5. Jury pozna dane osobowe uczestników Konkursu po wyborze laureatów Konkursu.  

6. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną w trakcie trwania obrad, których datę Organizator ustali po dacie 

zakończenia naboru do Konkursu, przy czym obrady te odbędą się nie później niż w terminie do 14 dni od 

daty zakończenia naboru do Konkursu. 

7. Prace zgłoszone na Konkurs będą ocenianie przez Jury pod kątem przedstawienia w formie fotografii 

ciekawych miejsc na terenie Krakowa. Przy ocenie brane pod uwagę będą zarówno odczucia estetyczne, jak 

i dobór lokalizacji widocznej na zdjęciu. 

8. Jury przyznaje każdej ze 50 fotografii punkty od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższą a 5 najwyższą punktację).  

9. Jury wspólnie wybierze 10 zwycięskich fotografii, które zdobędą najwięcej punktów w ocenie wspomnianej 

w punkcie 8. 

10. Do ważności głosowania konieczna jest obecność wszystkich członków Jury. W przypadku, gdy któryś z 

członków Jury nie może z przyczyn losowych bądź zdrowotnych wziąć udziału w głosowaniu dopuszcza się 

zmiany w składzie osobowym Jury. Osobę „na zastępstwo” powołuje Organizator. 

11. Przewodniczący zobowiązany jest do zorganizowania przebiegu obrad w sposób zgodny z zasadami 

ustalonymi w niniejszym Regulaminie. 



 

12. Laureaci wyłonieni zostaną na podstawie liczby punktów przyznanych przez  Jury poszczególnym zdjęciom. 

10 prac z najwyższą punktacją wygrywa. W sytuacji takiej samej ilości punktów otrzymanych przez różne 

fotografie o tym, która fotografia zwycięży rozstrzyga głos Przewodniczącego.  

13. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

14. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół, za co odpowiedzialny będzie Sekretarz. Protokół musi zawierać: 

wyniki głosowania, nazwiska laureatów oraz podpisy Przewodniczącego i członków Jury.  

15. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu w terminie do 18.04.2021r. poprzez 

wiadomość mailową. 

16. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia wraz z opisem na wystawie „Kraków odbyty na nowo”, która 

będzie miała miejsce od 1.05.2021r. do 16.05.2021r. w przestrzeni miejskiej, tj. przy Powiślu w Krakowie. 

Opublikowane będzie zarówno zdjęcie z podpisem autora, jak i krótki opis w języku polskim i angielskim. 

 
 

 

§ 2 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez autorów zdjęć jest Krakowskie Biuro 
Festiwalowe  siedzibą w Krakowie (30-311), ul. Wygrana 2. 

2.  Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na 
adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 
2, 31-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00. 

3. Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych 
Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: 
rodo@kbf.krakow.pl.  

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 
1  lit. a RODO  - za zgodą osoby, której dane dotyczą  do celów związanych  z organizacją Konkursu 
fotograficznego „Kraków odkryty na nowo” w związku z wyłonieniem Laureatów Konkursu oraz 
upowszechnieniem informacji na temat Konkursu i jego uczestnikach oraz nagrodzonych wykonawcach 

fotografii. Dane osobowe uczestników konkursu ponadto będą przetwarzane w celach:   
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie 

dokumentów księgowych art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,   
 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,  
rozpowszechniania i promowania kultury, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności          
statutowej, jako zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust.1 lit. e) RODO  

5. Dane osobowe uczestników  i Laureatów  Konkursu będą  przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu 
oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie 
lub cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez uczestnika, którego dane 
dotyczą.  Zgoda  uczestnika (bądź też przez przedstawicieli ustawowych osób niepełnoletnich) może być 
cofnięta w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem Konkursu poprzez przesłanie stosownej 
informacji na adres e-mail  przy czym cofnięcie  zgody jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w 

Konkursie.   
 

6. Po ustaniu celu przetwarzania dane osobowe uczestników będą przechowywane  w celu archiwalnym 
przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz rozporządzenia Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 
niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1743). 



 

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu są: pracownicy Administratora bezpośrednio 
związani z organizacją Konkursu, pracownicy Działu Kadr i Płac, Działu Finansowo-Księgowego, Działu 
Prawnego, Działu Kontrolingu, Sekretariatu,  firm informatycznych świadczących usługi informatyczne, 
organy ZUS, US oraz inne organy, urzędy i podmioty działające na podstawie upoważnienia wynikającego 
z obowiązujących przepisów prawa, a także członkowie Jury Konkursu , osoby oglądające fotografie na 
ekspozytorach ustawionych w przestrzeni miejskiej.  

8. Uczestnikom Konkursu, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z 
Konkursem przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego prawo do:   
        a) sprostowania danych,  
        b) usunięcia danych,   
        c) ograniczenia przetwarzania danych,  
        d) przenoszenia danych,   
        e) wniesienia sprzeciwu,   
        f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa  na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
        i/  Uczestnikom  Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).   
        j/ Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu.   
        k/ Pozyskane dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i 
organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO. 

9.  Administrator informuje, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy tym 
jednak brak zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów Konkursu spowoduje, 
że jego zgłoszenie nie będzie rozpatrywane.  

10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Laureatów Konkursu oraz 
umieszczanie tych informacji w prasie, mediach i Internecie. 

 

 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://badzturysta.pl/   

2. Konkurs ogłoszony zostanie w mediach społecznościowych, na profilach Facebookowych należących do 

Krakowskiego Biura Festiwalowego, w tym Bądź Turystą w swoim mieście- zwiedzaj Kraków. 

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: kultura.badzturysta@kbf.krakow.pl . 

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą 

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo natychmiastowej 

dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu.  

6. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania konkursu na każdym jego etapie. 

8. Przesłanie zdjęć oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.  

9. Konkurs nie jest prowadzony w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.). 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załącznik 1: 
 
 
 

 
 
 
  



 

Załącznik 2: 
 

 

 
Oświadczenie 

uczestnika Konkursu Fotograficznego „Kraków odkryty na nowo” 
 
 

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na Konkurs Fotograficzny „Kraków odkryty 

na nowo” i służy mi z tego tytułu pełnia praw autorskich oraz majątkowych i nie majątkowych 

do zgłoszonych prac.  

2. Nieodpłatnie przenoszę służące mi autorskie prawa majątkowe i nie majątkowe do prac 

zgłoszonych na konkurs na Organizatora.  

3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych i niemajątkowych o których mowa w 

punkcie 2 obejmuje prawo do nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na 

wykorzystanie nadesłanej fotografii bądź nadesłanych fotografii oraz opisów przez okres 1 

roku od dnia przesłania fotografii, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z 

dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  w szczególności poprzez 

utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, użyczenie 

egzemplarzy na których fotografie utrwalono, rozpowszechnianie fotografii poprzez m.in. 

publiczne wystawienie lub wyświetlenie, publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dla celów 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści Regulaminu, 

w tym w celu wykorzystania fotografii na plakatach i ich umieszczenie w przestrzeni miejskiej.  

4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez aministratora 

danych osobowych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie 

na adres e-mail: poczta@kbf.krakow.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 31-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00. 

5. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.  

6. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią regulaminu, akceptuję jego  warunki i wyrażam 

zgodę na udział mojej córki/syna w Konkursie.* 

 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika Konkursu 

 
……………………………………………….. 
 Telefon kontaktowy 

 ……………………………………………….. 
 E-mail 

 ………………………………………………… 
 Data i podpis (opiekuna) uczestnika  Konkursu 
 
 
 
 
 
 

            * Dotyczy Uczestników niepełnoletnich. 
 



 

 

 


