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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  
„Na morzu i na lądzie – nowoczesne oblicza górnictwa” 

§ 1. Celem konkursu fotograficznego „Na morzu i na lądzie – nowoczesne oblicza górnictwa”, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest promocja: 

1) współczesnych rozwiązań technicznych w przemyśle wydobywczym; 

2) nowoczesnej infrastruktury górniczej; 

3) górnika – nowoczesnego człowieka przyszłości. 

§ 2. Organizatorem konkursu są: 

1) Wyższy Urząd Górniczy, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, 

2) Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31,  
40-055 Katowice, 

zwani dalej „Organizatorem”. 

§ 3. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz obywatelstwo polskie. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą 
wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na 
uczestnictwo w Konkursie. 

§ 4. 1. Przystąpienie do Konkursu przez Uczestnika następuje poprzez przesłanie do 15 września 2017 r. (decy-
duje data wpływu do siedziby Wyższego Urzędu Górniczego, potwierdzona pieczęcią wpływu do Kancelarii Głównej 
Wyższego Urzędu Górniczego) wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego, którego wzór stanowi załącz-
nik nr 1 do Regulaminu, oraz w formie cyfrowej zgłoszonych do Konkursu fotografii na adres: 

Gabinet Prezesa 
Wyższy Urząd Górniczy 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 
40-055 Katowice 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w formie cyfrowej. 

3. Ustala się następujące wymagania techniczne dla pracy konkursowej: 

1) fotografia jest zapisana jako plik w formacie JPG lub TIF; 

2) nazwa pliku składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia Uczestnika oraz kolejnego numeru fotografii (np. Jan 
Kowalski przysyła 3 fotografie zatytułowane: Kowalski_J01, Kowalski_J02 lub Kowalski_J03), przy czym numer fo-
tografii jest zgodny z numerem podanym w zgłoszeniu; 

3) fotografia posiada minimalną rozdzielczość 300 dpi oraz jest nie mniejsza niż 8 megapikseli; 

4) fotografia nie może być opatrzona podpisem, opisem oraz znakiem, w tym „znakiem wodnym”; 

5) pliki są umieszczone w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia Uczestnika (np: Kowalski_J); 

6) pliki są przekazywane na płycie CD lub DVD wraz ze zgłoszeniem konkursowym. 

§ 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Prezes Wyższego Urzędu Gór-
niczego. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

§ 6. Elementem zgłoszenia konkursowego są oświadczenia Uczestnika o: 

1) wyrażeniu zgody na udział w Konkursie, zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji jego treści; 

2) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego udostępnionych przez Uczestni-
ka danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w zakresie wskazanym w niniejszym Re-
gulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); 

3) wyrażeniu zgody na powiadomienie przez Organizatora o otrzymaniu nagrody albo wyróżnienia pocztą elektro-
niczną oraz w formie ogłoszenia wyników na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego; 

4) byciu twórcą – w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 880 i 1089) – zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz o przysługiwaniu mu do tych fotografii wszel-
kich praw autorskich; 

5) wyrażeniu nieodwołalnej zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych do Konkursu fotografii oraz 
opublikowanie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych  
z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego, a także na ich wyko-
rzystywanie w celach promocyjnych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii 
każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakich-
kolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez pu-
bliczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wy-
branym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie, Intranecie, Extranecie oraz urządzeniach mobil-
nych; 
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6) zobowiązaniu się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatora z tytułu wad prawnych zgłoszonych do Kon-
kursu fotografii, w szczególności roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich 
osobistych, majątkowych oraz pokrewnych; 

7) zobowiązaniu się – w przypadku zaspokojenia przez Organizatora roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich 
dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych oraz pokrewnych w związku z wadami prawnymi zgło-
szonych do Konkursu fotografii lub zasądzenia od Organizatora tych roszczeń – do zwrotu regresowo Organizato-
rowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosz-
tami zastępstwa prawnego (procesowego); 

8) zobowiązaniu się do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego orga-
nu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z udziałem Organizatora, a wynikłego  
z okoliczności związanych ze zgłoszeniem fotografii do Konkursu. 

§ 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania w siedzibie Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego jako administratora tych danych. 

§ 8. W Konkursie nie będą uwzględniane: 

1) zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane  
w terminie, niepełne (w tym niezawierające danych wskazanych w formularzu zgłoszenia konkursowego) lub nie-
czytelne; 

2) fotografie przedstawiające treści powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste 
lub prawa osób trzecich. 

§ 9. 1. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Kapitułę Konkursową. 

2. Do zadań Kapituły Konkursowej należą w szczególności: 

1) czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu; 

2) ocena fotografii zgłoszonych do Konkursu; 

3) zabezpieczenie zgodności wyłonienia zwycięzców oraz wyróżnionych z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelno-
ści przeprowadzonych czynności; 

4) wyłonienie zwycięzców; 

5) właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych zwycięzców oraz wyróżnionych; 

6) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności wyłonienia zwycięzców oraz wyróżnionych; 

7) podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących 
interpretacji postanowień Regulaminu. 

3. Tworzy się Radę Honorową Konkursu, w której skład wchodzą: 

1) Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego; 

2) Justyna Pikiewicz – Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego; 

3) Józef Dubiński – Prezydent Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybul-
skiego”; 

4) Krzysztof Cybulski – Prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. 

4. Do zadań Rady Honorowej Konkursu należy ocena fotografii zgłoszonych do Konkursu przez Uczestników  
niebędących zwycięzcami oraz wyłonienie wyróżnionych. 

5. Decyzje Kapituły Konkursowej oraz Rady Honorowej Konkursu są ostateczne. 

§ 10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 30 września 2017 r., przez wyłonienie zwycięzców oraz 
wyróżnionych. 

§ 11. 1. Zwycięzcami są Uczestnicy, których fotografia zostanie uznana przez Komisję Konkursową za szczegól-
nie ciekawą artystycznie. 

2. Zwycięzca zdobywa: 

1) I miejsce, otrzymując Nagrodę Główną w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 2 000,00 zł (dwa-
tysiącezłotych) brutto, albo 

2) II miejsce, otrzymując nagrodę w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 1 500,00 zł (tysiącpięć-
setzłotych) brutto, albo 

3) III miejsce, otrzymując nagrodę w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 1 000,00 zł (tysiąctzło-
tych) brutto. 

3. Komisja Konkursowa może wyłonić mniejszą niż 3 liczbę zwycięzców albo uznać, że jakakolwiek fotografia nie 
może zostać uznana za szczególnie ciekawą artystycznie. 
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§ 12. 1. Wyróżnionymi są Uczestnicy niebędący zwycięzcami, których fotografia zostanie uznana przez Radę Ho-
norową Konkursu za ciekawą. 

2. Rada Honorowa Konkursu wyłania nie więcej niż 3 wyróżnionych. 

3. Wyróżnienia są równorzędne. 

4. Wyróżniony otrzymuje wyróżnienie w postaci dyplomu oraz kwoty pieniężnej w wysokości 500,00 zł (pięćset-
złotych) brutto. 

§ 13. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę albo wyróżnienie. 

§ 14. Prawo do otrzymania nagrody oraz wyróżnienia nie może być przeniesione na osoby trzecie. 

§ 15. 1. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni przez Organizatora o zwycięstwie albo wyróżnieniu 
pocztą elektroniczną oraz w formie ogłoszenia wyników na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. Po-
wiadomienie nastąpi w ciągu 4 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej Wyższego Urzędu 
Górniczego. 

2. Uczestnik jest obowiązany do przesłania do 31 października 2017 r. pocztą elektroniczną na adres, z którego 
otrzymał powiadomienie Organizatora o zwycięstwie albo wyróżnieniu w Konkursie, potwierdzenia otrzymania powia-
domienia. 

§ 16. 1. Nagrody oraz wyróżnienia w postaci dyplomu zostaną wręczone zwycięzcom oraz wyróżnionym podczas 
organizowanej przez Wyższy Urząd Górniczy 5 grudnia 2017 r. uroczystości „Dnia Górnika”. W przypadkach loso-
wych dopuszcza się możliwość wręczenia dyplomu w innym terminie. 

2. Nagrody w postaci kwoty pieniężnej zostaną przesłane zwycięzcom na rachunek bankowy wskazany w wypeł-
nionym i podpisanym przez zwycięzcę „Oświadczeniu do celów podatkowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu, przesłanym Organizatorowi do 15 listopada 2017 r. 

3. Wyróżnienia w postaci kwoty pieniężnej zostaną przesłane wyróżnionym na rachunek bankowy wskazany w po-
twierdzeniu, o którym mowa w § 15 ust. 2. 

4. Przelew bankowy kwoty pieniężnej przyznanej zwycięzcy oraz wyróżnionemu zostanie dokonany w ciągu 7 dni 
od dnia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 17. Prawo do otrzymania nagrody oraz wyróżnienia wygasa w przypadku: 

1) braku terminowego potwierdzenia, o którym mowa w § 15 ust. 2; 

2) nieprzekazania w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2, wypełnionego i podpisanego przez zwycięzcę „Oświad-
czenia do celów podatkowych”. 

§ 18. Organizator wyklucza możliwość: 

1) zamiany kwoty pieniężnej będącej elementem nagrody lub wyróżnienia na nagrodę rzeczową; 

2) przeniesienia nagrody lub wyróżnienia na innego Uczestnika; 

3) otrzymania nagrody lub wyróżnienia przez innego Uczestnika, w przypadku, gdy wskutek okoliczności określo-
nych w § 17 prawo do otrzymania nagrody oraz wyróżnienia wygasło. 

§ 19. Za doręczenie nagród oraz wyróżnień odpowiada Organizator. 

§ 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

1) nieprawdziwość danych oraz oświadczeń złożonych przez Uczestników; 

2) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu 
należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku 
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 

3) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w tym 
nieprawidłowego działania sieci elektronicznej lub Internetu; 

4) niedoręczenie kwoty pieniężnej będącej elementem nagrody lub wyróżnienia nagrody spowodowane podaniem 
przez zwycięzcę oraz wyróżnionego błędnych danych niezbędnych do doręczenia nagrody lub wyróżnienia. 

§ 21. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu lub zmiany jego zasad w każ-
dym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje Uczestników poprzez umieszczenie informacji na stronie 
internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2017 r. 


