
REGULAMIN PRZEKAZANIA ZDJĘĆ NA KONCERT NOWOROCZNY 

 

§1 

1. Urząd Miasta Radzionków jest organizatorem Koncertu Noworocznego  

pt. „Karnawał wenecki”, podczas którego wyświetlone zostaną zdjęcia 

mieszkańców Radzionkowa z ich podróży do Włoch.  

 

2. Przekazane zdjęcia mieszkańców mogą przedstawiać: 

a) włoski krajobraz,  

b) wizerunek osób na tle włoskiego krajobrazu.  

 

3. Do fotografii należy dołączyć takie informacje jak: 

a) imię i nazwisko autora fotografii, 

b) czas i miejsce wykonania fotografii.  

 

4. Pierwsze 15 osób, które prześlą zdjęcia, otrzymają podwójne zaproszenie na 

Koncert Noworoczny. 

 

§2 

1. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 14 grudnia 2022 roku do Urzędu Miasta 

Radzionków drogą elektroniczną na e-mail: koncert-noworoczny@radzionkow.pl 

 

2. Każda osoba może przesłać maksymalnie 10 fotografii.  

 

3. W tytule e-maila należy wpisać słowo „fotografia” oraz imię i nazwisko autora.

  

4. W treści e-maila należy wpisać "Zapoznałem/am się z treścią regulaminu i klauzuli 

informacyjnej i akceptuję zawarte tam zapisy".  

 

5. W przypadku przesłania zdjęcia zawierającego wizerunek osób, konieczne jest 

dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku osób widniejących na zdjęciach, 

podpisanej czytelnie przez każdą z tych osób lub opiekuna prawnego w przypadku 

osoby niepełnoletniej i należy dostarczyć ją do Urzędu Miasta Radzionków, Referat 

Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój nr 19) do dnia 16 

grudnia 2022 roku.  

 

6. Przesłanie fotografii wiąże się z akceptacją regulaminu i klauzuli informacyjnej. 

 

7. Organizator zastrzega, że ma prawo nie wykorzystać fotografii ze względu na: 

a) Słabą jakość techniczną. 

b) Treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe (np. fotografie 

zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści 

i przemocy). 

c) Brak pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku osoby znajdującej się na 

fotografii (związane z możliwością nieuprawnionego wykorzystania wizerunku). 



d) Treści przedstawiające w głównej mierze reklamę danego produktu (np. salonu 

samochodowego, sklepu firmowego, itp.). 

e) Format zapisu uniemożliwiający jego odczytanie. 

f) Zastosowanie fotomontażu polegającego na połączeniu elementów zdjęć 

pochodzących z różnych plików (przesłane zdjęcia mogą zostać poddane 

obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni 

fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu, 

itp.). 

g) Przekroczenie limitu zdjęć potrzebnego do stworzenia prezentacji.  

 

8. Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, 

tel. 32 388-71-45 lub 32 388-71-56. 

§3  

1. Każda osoba przystępująca do akcji przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie w celach promocyjnych gminy.  

 

2. Przesłane fotografie zostaną przekazane firmie Agencja Artystyczna EMA  

Sp. z o.o., celem przygotowania prezentacji. 

3. Po zakończeniu Koncertu Noworocznego, na którym zostanie wyświetlona 

prezentacja ze zdjęć, wszystkie przesłane fotografie zostaną usunięte z nośników, 

na których zostały utrwalone. 

4. Każda osoba, która prześle fotografie, oświadcza, iż jest ich autorem i przysługują 

jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, które pozbawione są jakichkolwiek 

wad prawnych i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Dodatkowo autor 

fotografii wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich, na potrzeby 

stworzenia oprawy Koncertu Noworocznego. 

5. Autor zdjęć udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 

terytorium całego kraju, na korzystanie ze zdjęć przez czas określony, tj. od 

momentu przesłania zdjęć do dnia 20 stycznia 2023 roku, po którym wszystkie 

zebrane fotografie zostaną zniszczone, na następujących polach eksploatacji:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju;  
(c) użyczenie egzemplarzy pracy;  
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;   

(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

6. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 


