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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
MIASTO – CZY IDZIEMY W DOBRĄ STRONĘ? 

 
§1 

WARUNKI OGÓLNE 
1. Organizatorem Konkursu „Miasto – czy idziemy w dobrą stronę” (zwanego dalszej 

części Konkursem) jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z 
siedzibą w Katowicach oraz PTWP Online Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 
wydawca serwisów PropertyDesign.pl i PropertyNews.pl, organizator 4 Design Days 
(łącznie zwane w Regulaminie Organizator). 

2. Regulamin Konkursu określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie 
fotograficznym. 

3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie 
internetowej konferencji 4DD.pl oraz w serwisach Organizatora. 

4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i polega na 
opublikowaniu Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. 

 
§2 

CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Konkurs trwa od 15 listopada 2022 roku do 26 stycznia 2023 roku.  
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 26 stycznia 2023 roku podczas gali 

Property Design Awards 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach. 

 
§3 

UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, która 

jest autorem fotografii konkursowej. 
2. W imieniu Uczestnika zgłoszenia nie może dokonać osoba trzecia. 
3. W Konkursie mogą brać udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. 
4. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby nadzorujące przebieg 

Konkursu, osoby zaangażowane w przygotowanie i przebieg Konkursu, a także 
członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie Regulaminu. 
 
 

§4 
ZASADY KONKURSU 

1. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęć na temat 
„Miasto – czy idziemy w dobrą stronę” przez formularz zgłoszeniowy: 
https://forms.gle/QFfcnrSDY1AfyyEz8 

2. Każdy z Uczestników może wysłać maksymalnie 5 zdjęć. 
3. Uczestnik przesyła zdjęcia konkursowe w terminie do 15 grudnia 2022 roku wraz 

opisem swojej koncepcji. 
4. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki: 

• należy przesłać w formie pliku elektronicznego  

• minimalna rozdzielczość fotografii: 4000 na 2800 pikseli pion lub poziom (zaleca 
się jak największą rozdzielczość). Format pliku: niska kompresja .jpg, lub .tif 

• do zdjęcia należy dołączyć opis koncepcji. Opis nie powinien przekroczyć 500 
znaków licząc ze spacjami 

• technika wykonania pracy jest dowolna 

• Praca Konkursowa powinna być autorską interpretacją architektury miejskiej i 
równocześnie próbą udzielenia odpowiedzi na pytania: jak powinniśmy 
odpowiadać na zmiany klimatyczne, kryzys surowcowy, niepohamowany 
konsumpcjonizm, nierówności społeczno-ekonomiczne, starzejące się̨ 

https://forms.gle/QFfcnrSDY1AfyyEz8
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społeczeństwo, bezdomność, epidemie... Co do powiedzenia mają architekci, 
designerzy, twórcy przestrzeni miejskiej? Czas na refleksję – czy idziemy w 
dobrym kierunku? Co jest najważniejsze? 

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że nadesłane prace zostały wykonane osobiście i nie 
naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i majątkowych. 

6. Ocenie będzie podlegać zdjęcie wyłącznie wraz z jego opisem. Prace Konkursowe 
bez opisu nie będą podlegać ocenie. 

7. Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator 
poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w 
szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez 
Organizatora. 

8. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej podjęte na podstawie 
Regulaminu nie przysługuje odwołanie. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany podjętej decyzji w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia 
nowych informacji o Pracy Konkursowej. 

9. Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione 
przez Jury 

10. W skład Jury konkursowego powołanego przez Organizatora wejdą profesjonalni 
fotografowie, architekci, praktycy oraz przedstawiciele Organizatora.  

11. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma drogą e-mailową na adres e-mail 
wskazany w formularzu. 

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora podczas gali Property 
Design Awards, 26 stycznia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach. 

 
§5 

NAGRODY 
1. Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona Jury Konkursu, o którym mowa w §4 

pkt.9 oraz 10. 
2. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury jest ostateczne i nie przysługuje od niego 

odwołanie. 
3. Jury wyłoni jednego zwycięzcę Konkursu oraz 3 wyróżnionych. 
4. Zwycięska praca na stałe zostanie wyeksponowana we wnętrzach 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego lub Spodka w Katowicach. 
5. Praca zwycięska oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie 

fotograficznej w trakcie 4 Design Days 2023 (26-29 stycznia 2023 roku). 
 

§6 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesyłając Pracę Konkursową zgłoszoną w ramach Konkursu, Uczestnik oświadcza, 
że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, 
jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób 
przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie 
ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej 
wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. 

2. Uczestnik poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej 
udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 
następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - 
wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, 
sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, 
na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania 
utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w 
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tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w 
tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy 
Konkursowej wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko Uczestnika) przez 
Organizatora na stronie www Organizatora. 

 
§8 

INNE POSTANOWIENIA 
1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w 
szczególności w sposób wskazany w §6 pkt. 2. 

4. Całkowitą odpowiedzialność́ za przesłane zdjęcia konkursowe oraz treść́ przesłanych 
zgłoszeń́ ponosi zgłaszający się do Konkursu. Zgłaszający gwarantuje, iż 
wykorzystanie przez Organizatora przesłanych w ramach zgłoszenia do Konkursu 
materiałów nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 

5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń́ przeciwko 
Organizatorowi z tego tytułu zgłaszający zobowiązuje się̨ do przejęcia 
odpowiedzialności za te roszczenia i naprawienia wszelkich szkód, a także pokrycia 
wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich 
roszczeń́. 

6. Niniejszy Regulamin Konkursu jest publikowany na stronie konferencji 4DD.pl oraz w 
serwisach Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkurs bez podania 
przyczyny. O zmianach Regulaminu Organizator będzie informował za pośrednictwem 
strony konferencyjnej 4DD.pl oraz serwisów Organizatora lub w ramach mailowej 
komunikacji z uczestnikami Konkursu. 

 
§9 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych od 

uczestników/bądź podmiotów nominujących w związku z udziałem w Konkursie jest 
Organizator. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontakt z Organizatorem 
jest możliwy na adres: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice; 
odo@ptwp.pl. 

2. Zebrane w ramach zgłoszenia do Konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a) identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów Konkursu, w tym 
kontaktowania się ze zgłaszającym, uzyskiwania dodatkowych informacji 
wyjaśniających dotyczących zgłoszenia i zgłaszanych do Konkursu 
osób/przedmiotów, informowania o wynikach Konkursu oraz uzgadniania udziału 
uczestnika w ceremonii wręczenia nagród, 
b) informowania o kolejnych edycjach lub podobnych Konkursach, marketingu 
bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, 
w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń 
telekomunikacyjnych (telefony, SMS). 
c) zabezpieczenia roszczeń.  

3. Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu 
danych z formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego jest niezbędne do 
wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. 
administratorów. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów 
przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub 
w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione, 
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administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą 
przetwarzania będzie zgoda uczestnika. 

4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu 
wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili 
można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania lub 
wycofać udzielone zgody pod adresem odo@ptwp.pl. 

5. Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji, 
uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może 
w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na 
warunkach określonych we właściwych przepisach prawa. 

6. W pozostałym zakresie do zasad przetwarzania danych osobowych podmiotów 
dokonujących zgłoszeń lub komunikujących się z Organizatorem za pośrednictwem 
portali Organizatora zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności serwisów 
Organizatora pod linkiem. 

 

https://www.ptwp.pl/grupa/rodo/polityka-prywatnosci/

