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Regulamin konkursu historycznego 

Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza 

§1 Cele konkursu 

Celami konkursu są: 

1. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i rodzinnym miastem. 

2. Wzmacnianie świadomości obywatelskiej. 

3. Integracja międzypokoleniowa. 

4. Dokumentacja dziejowa 

§2 Organizator oraz patroni 

konkursu 

1. Organizatorem konkursu o nazwie Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego 

Raciborza jest Fundacja Ofki Raciborskiej.  

2. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

i Poseł Ziemi Raciborskiej Michał Woś, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie i grupa na Facebooku: 

Racibórz wczoraj i dziś. Patronem medialnym konkursu jest portal naszraciborz.pl 

3. Adres organizatora: Fundacja Ofki Raciborskiej ul. Przejazdowa 19/4, 47-400 Racibórz.  

4. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Szymon Szrot, telefon: 

601 909 409. 

§3 Założenia organizacyjne 

1. W konkursie mogą wziąć udział byli i obecni mieszkańcy Miasta Racibórz. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Fotografie nadesłane na konkurs muszą być fotografiami, co do których osoba biorąca 

udział w konkursie dysponuje prawami autorskimi majątkowymi, potrafi oznaczyć 

autora zdjęcia, a jednocześnie udzielić licencji na wykorzystanie podczas wystawy jak 

w publikacji książkowej. Nadesłanie fotografii na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem oświadczenia o tych faktach. 
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4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. 

5. Egzemplarze zdjęć zgłoszonych do konkursu nie będą zwracane właścicielom. 

6. Fotografie powinny być odbitkami oryginalnych fotografii lub zeskanowanymi 

wersjami cyfrowymi. Istnieje możliwość zeskanowania fotografii w lokalu przy ul. 

Długiej 9 w Raciborzu. W tym celu należy skontaktować się wcześniej z organizatorem.  

7. Tematyka fotografii powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z historią 

powojennego Raciborza i jego mieszkańców.  

8. Fotografie w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie 

prawni lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat. 

a. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem konkurs historyczny: 

Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza należy 

dołączyć fotografię z dołączonym opisem wg następującego wzoru: imię 

i nazwisko, telefon kontaktowy, krótki opis fotografii wraz z uzasadnieniem 

wyboru (opis odręczny lub napisany na komputerze i wydrukowany), imię 

i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich 

i nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych). Fotografie 

nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać te same dane o autorze 

fotografii umieszczone w treści maila lub w pliku tekstowym MS Office Word;  

b. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych 

osobowych przez organizatora konkursu na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu, organizacji wystawy w ramach finału konkursu oraz wydania 

publikacji pokonkursowej zawierającej fotografie wraz z opisami, które wzięły 

udział w konkursie, zgodnie z odrębnym oświadczeniem, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu.   

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest  równoznaczne  z  nieodpłatnym  przeniesieniem 

na organizatora prawa własności materiałów, na których fotografie zostały złożone na 

wskazanych polach eksploatacji. 

10. Fotografie nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie. 

11. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Posła na Sejm RP Michała 

Wosia: www.mwos.pl  

12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. 

§4 Ocena fotografii konkursowych 

1. Fotografie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 r. osobiście 
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w lokalu przy ul. Długiej 9 w Raciborzu w godzinach od 10:00 do 14:00 w poniedziałki, 

środy i czwartki lub umieszczając je w skrzynce pocztowej w lokalu przy ul. Długiej 9 

lub przesyłając na adres mailowy: ofka.konkurs@gmail.com  

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby fotografii niż 

zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru 

maksymalnie trzech fotografii podlegających ocenie. Pozostałe fotografie nie będą 

brane pod uwagę w ostatecznej ocenie fotografii. 

3. Fotografie dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub niezgodne 

z regulaminem nie będą brane pod uwagę w ocenie konkursowej. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 

organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 

- zgodność fotografii z ideą konkursu 

- uzasadnienie wyboru fotografii 

- oryginalność fotografii oraz opisu  

5. Wszystkie fotografie zostaną przedstawione na wystawie zorganizowanej w ramach 

finału konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia najbardziej 

interesujących fotografii.  

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne oraz nie wymagają 

uzasadnienia.  

§5 Ogłoszenie wyników konkursu 

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca czerwca 2021 roku.  

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 

internetowej organizatora konkursu. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo 

o wynikach konkursu. 

§6 Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna nagrody główne za trzy pierwsze miejsca o łącznej 

wartości 1800 zł (pisemnie: tysiąc osiemset złotych). Zostaną również wyłonione 2 

wyróżnienia. Sponsorem nagród jest Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.  

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wystawę zorganizowaną w ramach 
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finału konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

§7 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady 

i warunki prowadzenia konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. Koszty przygotowania oraz złożenia fotografii konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik 

konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają 

organizatora. 

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian 

w regulaminie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez właściciela fotografii zgłoszonej do konkursu. 

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną 

rozstrzygnięte polubownie. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 

powojennego Raciborza” 

Stosownie do regulacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO) informuję, że Fundacja Ofki Raciborskiej ul. Przejazdowa 19/4, 47-400 

Racibórz, przetwarza przekazane przez Panią/Pana dane osobowe w następujących kategoriach: 

 

- imię i nazwisko; 

- adres korespondencyjny. 

 

Podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy osoba, której dane dotyczą 

wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie pn.: „Mikrokosmos: ludzie, 

miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza”. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcia konkursu, zakończenia 

prezentowania wystawy oraz wydania planowanej publikacji. Odbiorcą Pani/Pana danych 

osobowych mogą być członkowie komisji konkursowej oraz podmioty przygotowujące wystawę 

i publikację. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a nadto prawo do przeniesienia tych danych. Przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 

RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 

powojennego Raciborza” 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia powojennego Raciborza” 

Imię i nazwisko autora: .................................................................................... 

Adres korespondencyjny: 

Oświadczenie uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

............................................................................................................ (imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że 

1) zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i 

wydarzenia powojennego Raciborza” organizowanego przez Fundację Ofki Raciborskiej i 

wyrażam zgodę na udział ...................................................................................... (imię i 

nazwisko) w ww. konkursie, 

2) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przesłanej fotografii przez organizatora 

poprzez publiczne prezentowanie fotografii, jej kopiowanie i powielanie – niezależnie od 

techniki;  

3) do fotografii przysługują mi autorskie prawa majątkowe; 

4) z chwilą przekazania fotografii organizatorowi konkursu, nieodpłatnie, bez ograniczenia 

w czasie przenoszę na organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – oprawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na następujących polach eksploatacji: 

a) rozpowszechnianie fotografii, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie, 

kopiowanie, wystawianie, wyświetlanie, 

b) nadawanie i reemitowanie; 

c) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolna techniką i w dowolnej liczbie 

egzemplarzy, na dowolnych nośnikach danych; 

d) przechowywanie i przekazywanie fotografii w tym w szczególności wprowadzanie do 

pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi z 

wykorzystaniem internetu; 

e) z chwilą przekazania fotografii organizatorowi konkursu, uczestnik przenosi nieodpłatnie 

na organizatora konkursu wyłączne prawo opracowywania fotografii oraz zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do fotografii. 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną. 

 

....................................................................................  
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mnie/dziecka 

dla celów związanych z organizacją konkursu „Mikrokosmos: ludzie, miejsca i wydarzenia 

powojennego Raciborza”. 

 

....................................................................................  
Data i podpis uczestnika/rodzica/opiekuna prawnego 


