
Regulamin Konkursu „Konkurs na wakacyjną fotkę” 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Celem Konkursu jest możliwość zaprezentowania form aktywnego spędzenia wolnego czasu z MOSiR Żory. 
1.2. Organizatorem Konkursu pn. „Konkurs na wakacyjną fotkę”, zwanego w dalszej części Regulaminu Konkursem jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
1.3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie www.mosir.zory.pl. 
1.4. Udostępnione zdjęcia, będące przedmiotem konkursu będą publikowane przez biorących udział na portalu 
społecznościowym www.facebook.com pod postem konkursowym, a wygrane zdjęcie zostanie wskazane i opublikowane na 
stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach pod adresem www.mosir.zory.pl. 
 
2. ZASADY KONKURSU 
2.1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Żory bez ograniczeń wiekowych. 
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach oraz członkowie Jury 
Konkursu. Ponadto nie jest dozwolone uczestnictwo w Konkursie najbliższej rodziny członków Jury. Za członków najbliższej 
rodziny Jury uznaje się pierwsze pokolenie ich wstępnych i zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione. 
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest poprawne opublikowanie zdjęcia o charakterze sportowym wykonanego 
podczas trwania imprezy zorganizowanej w ramach Akcji Lato 2017 lub zdjęcia wykonanego na obiekcie sportowym, 
administrowanym przez Organizatora konkursu. 
2.4. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób czytelny i jednoznacznie wskazywać na jej sportowy charakter lub podkreślać 
dobrą zabawę i aktywne spędzanie wolnego czasu. 
2.5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zdjęcie własnego autorstwa. 
 
3. PRZEBIEG KONKURSU 
3.1. Zdjęcia należy udostępniać  do 31 lipca 2017 roku. 
3.2. Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatora w terminie do 04 sierpnia 2017 r. z 
naciskiem na opublikowanie najlepszego zdjęcia z początkiem kolejnego miesiąca, tj. 01 sierpnia 2017 r. 
3.3. Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia, co wyłonienie zwycięzcy. 
3.4. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej: www.mosir.zory.pl oraz na portalu społecznościowym 
www.facebook.com na profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach. 
3.5 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 
 
4. NAGRODY 
4.1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrodę główną. 
4.2. Nagroda główna dla zwycięzcy: zestaw gadżetów sportowych: koszulka, kubek i torba sportowa. 
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców, jak również przyznania tylko niektórych nagród. 
4.4. Przekazanie nagrody nastąpi po zgłoszeniu się zwycięzcy osobiście do kasy Hali Sportowej Organizatora – ul. Folwarecka 
10, 44-240 Żory. Wymagane posiadanie ważnego dokumentu potwierdzające tożsamość. 
 
5. WYKORZYSTANIE NAGRODZONYCH PRAC I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
5.1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora 
zgłoszonych  zdjęć z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i 
promocją Konkursu. 
5.2. Autorzy zgłoszonych do Konkursu zdjęć udzielają Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Żorach nieodpłatnej, 
niewyłącznej  bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych.  
5.3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem 
Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). 
5.4. Przekazanie zdjęć konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób 
trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich). 
5.5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu będzie Organizator. 
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niespełniających wymogów niniejszego 
Regulaminu. 
6.2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że 
zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego. 
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. 
6.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
6.5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 


