
Regulamin Konkursu 

Fotograficznego 

„Moja niskoemisyjna droga” 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym 

„Moja niskoemisyjna droga”. 

2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Moja niskoemisyjna droga” zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Miasto i Gmina Kórnik, plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

3. Konkurs przeprowadzony w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  

w dniach 16 – 22 września 2020 r. 

4. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do 

czasu rozstrzygnięcia Konkursu: 

1) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.kornik.pl, 

2) w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, plac Niepodległości 41, 62-035 Kórnik. 

 

§ 2 

Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest promowanie nisko- lub zeroemisyjnej mobilności, a także pokazanie korzyści  

z korzystania z przyjaznych środowisku środków transportu. 

 

§ 3 

Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednej fotografii, zwanej dalej „Pracą konkursową”, która 

przedstawiać będzie korzystanie z przyjaznych środowisku środków transportu np. rower, 

hybrydowy autobus Citaro G hybrid. Pod uwagę będą brane również Prace konkursowe 

promujące przemieszczanie się pieszo.  

2. Praca konkursowa nie może być fotomontażem powstałym w wyniku łączenia elementów 

pochodzących z różnych fotografii. 

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie mieszkańcy gminy Kórnik (zwani dalej 

„Uczestnikami”) i którzy zgłosili swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 

regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Autorzy Prac konkursowych, spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie stają 

się Uczestnikami Konkursu z chwilą przekazania Organizatorowi Pracy konkursowej. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

5. Praca konkursowa nie może naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr 

osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Praca konkursowa nie 

może zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. 

6. Zastrzega się prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej. 

7. Nie będą przyjmowane: 

1) prace grupowe, 

2) prace przekazane po upływie terminu określonego w ust. 9. 

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 



9. Koszty wykonania Pracy konkursowej ponosi Uczestnik. 

10. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie od 16 do 22 września 2020 r. (do godz. 24.00) 

Pracy konkursowej w wersji elektronicznej na adres e-mail: kultura@kornik.pl, w tym zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

11. W Formularzu zgłoszeniowym należy podać: 

1) imię i nazwisko; 

2) krótki opis fotografii. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków. 

 

§ 4 

Zasady nagradzania 

1. Prace będą oceniane pod względem kreatywnego i pomysłowego przedstawienia tematu 

Konkursu. 

2. Wszyscy Uczestnicy otrzymają nagrody upominkowe. 

3. Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu nagrody pocztą elektroniczną 

na adres e-mail zgłoszeniowy. 

4. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, wręczenie nagród odbędzie się poprzez przesłanie nagród Uczestnikom 

Konkursu za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego przewoźnika za poświadczeniem 

odbioru. 

5. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie adresu korespondencyjnego w momencie otrzymania 

wiadomości o przyznaniu nagrody. 

6. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na adres korespondencyjny nie później niż w ciągu 14 

dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody z 

przyczyn leżących po stronie laureata. W przypadku, gdy dwukrotne dostarczenie nagrody okaże 

się bezskuteczne, laureat traci prawo do nagrody. 

8. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty 

podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie przekracza 2.000,00 zł. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie skutkowało wykluczeniem go  

z Konkursu. 

2. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od 

niego niezależnych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia uszkodzone lub złożone po upływie 

określonego terminu. 

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje pozbawieniem prawa do nagrody. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

7. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 

postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 


