
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Zostań Mistrzem Wypoczynku 

#mistrzwypoczynku 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zostań Mistrzem Wypoczynku”, zwanego dalej 
Konkursem jest Gmina Miasto Ustka, z siedzibą ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, zwana 

dalej Organizatorem.  

2. Organizator przeprowadzi konkurs zgodnie z terminami podanymi w dalszej części Regulaminu.  

3. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym 
Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4.  Informacje o konkursie oraz pełny regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej: 

www.visit.ustka.pl 

5. Tematem konkursu fotograficznego jest pokazanie w jaki sposób wypoczywają mistrzowie 
wypoczynku. Fotografie zgłaszane do Konkursu powinny obrazować najatrakcyjniejsze sposoby 
spędzania wolnego czasu kojarzące się z pobytem nad morzem.  

 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1.  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, 
zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Uczestnikiem.  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych 
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie 
ich rodzin i osoby im najbliższe.  

3. Każde zdjęcie które ma wziąć udział w konkursie powinno być zamieszczone w aplikacji 
społecznościowej Instagram uczestnika i odpowiednio otagowane konkursowym hasztagiem: 

#mistrzwypoczynku i #ustka_na_fali. Zakwalifikowanie zdjęcia/ fotografii do konkursu odbywa się 
poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mistrzwypoczynku@um.ustka.pl. Zdjęcie 
musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 2000px/krótszy bok. (W razie potrzeby uczestnik 
zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej 
rozdzielczości). 
4. Uczestnik może  przesłać maksimum 3 zdjęcia wraz ze zgłoszeniem na adres: 
mistrzwypoczynku@um.ustka.pl.  Wiadomość powinna zawierać: 

a) dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), 
b)  numer telefonu, adres e-mail, 

c) plik JPG podpisany nazwiskiem autora z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, 

Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny, 

d) zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie 
klauzuli: Przesyłając swoje zdjęcie wyrażam zgodę na udział w Konkursie jednocześnie 
wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu 
zgodnie z Regulaminem. 
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5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy. 

3. Zasady konkursu / ocena prac 

1. Preselekcji prac nadesłanych na Konkurs dokona Jury powołane przez Organizatora, biorąc pod 
uwagę m.in. ich oryginalność, kreatywność autora, jakość oraz zgodność z hasłem przewodnim 
Konkursu. Do dalszego etapu wybrane zostaną zdjęcia najlepszych, według Jury, autorów. Oceny prac 

konkursowych dokona Jury w składzie: przedstawiciele Organizatora (wydział Promocji), przedstawiciel 

Hotelu Jantar, przedstawiciel Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, przedstawiciel Domu Kultury w Ustce. 

2. Zdjęcia finałowej "piątki" zostaną zamieszczone jednocześnie na profilu Organizatora na Instagramie 

www.instagram.com/ustka_na_fali/ oraz Facebooku www.facebook.com/ustkanafali/ i poddane 

głosowaniu. Autor, którego zdjęcie otrzyma najwięcej głosów użytkowników z obu portali otrzyma 

nagrodę internautów. 

3. Z finałowych pięciu zdjęć jury wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę jury, oraz przyzna dwa 

wyróżnienia . 

4. Pozostałe osoby z finałowej „piątki” otrzymają nagrody pamiątkowe.  

5. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnienia uczestnikowi nie będącemu w finałowej 
„piątce”. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Uczestnika fotografie naruszają jakiekolwiek prawa 
osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie, lub obowiązujące przepisy prawa, Organizator 
uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z Konkursu. 

4. Terminy 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.visit.ustka.pl  i profilu Organizatora 

na Instagramie i Facebooku  w terminach podanych poniżej. 

- ogłoszenie konkursu:  26 czerwca 2020 r. 

- nadsyłanie zdjęć: 26 czerwca 2020 r. –  26 lipca 2020 r. 

- wybór finałowej "piątki":   do 30 lipca 2020 r. 

- głosowanie na Facebooku i Instagramie: 31 lipca –2 sierpnia 2020 r. 

- ogłoszenie wyników Konkursu: 5 sierpnia 2020 r. 

 

5. Nagrody 

1. Przyznane zostaną następujące nagrody: 

2. Nagroda internautów –  5 dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem (2 posiłki) dla dwóch osób w Hotelu 

Jantar Ustka *** (do wykorzystania od 15.09-23.12.2020 r.), kolacja przy świecach w Kormoran 

Wellness Medical SPA w Rowach oraz  zestawy gadżetów reklamowych.  

3. Nagroda jury – weekend dla dwóch osób w Hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka *****  

wraz romantyczną kolacją w hotelowej restauracji oraz zestaw gadżetów reklamowych. 

4. Wyróżnienie 1 – voucher o wartości 1000 zł do wykorzystania w Hotelu Royal Baltic **** w Ustce 

na noclegi, gastronomię lub SPA (z wyłączeniem kosmetyków) oraz zestaw gadżetów reklamowych. 
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5. Wyróżnienie 2 – weekend dla dwóch osób w Ustce w Pokojach Gościnnych DOMUS oraz zestaw 

gadżetów reklamowych. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia innych prac poprzez informację o ich 
wyróżnieniu na portalu. 

7. Zwycięskie fotografie zostaną zaprezentowane na profilu Organizatora na Instagramie oraz 

Facebooku oraz na stronie internetowej Organizatora www.visit.ustka.pl.  

8. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani możliwość wymiany nagród 
na inne.  

 

6. Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej 
rozporządzeniem RODO)  informuję , iż: 

6.1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustki z siedzibą -Urząd Miasta 
Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (dalej zwany jako Administrator).   

1) Z administratorem można się skontaktować: 
2) listownie na adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka; 

3) telefonicznie 59 8154300 

4) fax - 59 8152900 

5) przez email: bom1@um.ustka.pl 

6.2. Inspektor ochrony danych  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: 

iod@ustka.pl.  

6.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  

Pani/Pana dane są przetwarzane, w celu : 
1) Organizacja Konkursu fotograficznego  

2) Przeprowadzenia wyboru najlepszych prac, opublikowania i głosowania 

3) Wykorzystanie danych do celów związanych z promocją wydarzenia  
4) archiwizacji sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a) RODO tj. na 

podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez podanie danych osobowych w zakresie imię nazwisko 

oraz danych kontaktowych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2.4.f.  
6.4. Okres przechowywania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu w jakim zostały zebrane. 
6.5. Odbiorcy danych  

Administrator planuje udostepnienie danych w zakresie nick, imię i nazwisko uczestników konkursach 
na swojej stronie i na profilach w mediach społecznościowych . 

6.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
6.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem 

zautomatyzowanych decyzji  

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
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1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
5) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednoznaczne z wycofaniem się z 
konkursu 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem  lub z naszym 

inspektorem ochrony danych. 

6.8. Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6.9. Wymóg podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować brakiem możliwości udziału 
w konkursie fotograficznym. 

 

7. Oświadczenia o prawach autorskich. Udzielenie licencji. Nabycie własności prac. 

1. Przesłanie na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż Uczestnik jest autorem 
zgłoszonej pracy i w żaden sposób, przy jej tworzeniu nie naruszył praw autorskich oraz innych praw 
osób trzecich. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie. 

2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa 
do fotografii nadesłanej przez Uczestnika. 

3. Przez przystąpienie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorom konkursu 
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnej licencji na umieszczenie pracy w całości 
lub częściach na stronach internetowych Organizatora, wykonanie reprodukcji oraz powielanie jej w 
materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach 
związanych z działalnością Organizatora. Oświadczenie powinno być udzielone pisemnie. 

 

8. Postanowienie końcowe 

1. Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.visit.ustka.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 
prawa polskiego. 

3. Ustawa z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – konkurs fotograficzny, 

o którym mowa w regulaminie nie stanowi gry losowej, o której mowa w art. 2 ustawy o grach 

hazardowych. 
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