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PREZYDENT MIASTA KATOWICE MARCIN KRUPA 

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ  

DO UDZIAŁU 

W MIEJSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 

ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI STULECIA POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

„KATOWICE POWSTAŃCOM ŚLĄSKIM” 
 

 

Konkurs jest jednym z elementów cyklu obchodów z okazji 100. Rocznicy powstań śląskich. Inicjatorami obchodów  

są Radni Rady Miasta Katowice: Magdalena Wieczorek, Tomasz Maśnica, Andrzej Warmuz. 

Koordynatorem wydarzeń jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic z oddziałami 

dwujęzycznymi w Katowicach. 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach. 

 

§1 Temat i cel Konkursu 
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych 

z terenu miasta Katowice.  

2. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: 
 

a) „Śladami śląskiej architektury” – kategoria klas 4-8 – szkoły podstawowe. 

Ulice, place, pomniki… Świadkowie doniosłych wydarzeń rozgrywających się podczas trzech powstań śląskich. 

Mijamy je codziennie, nie zdając sobie sprawy, jak wiele mogłyby nam opowiedzieć. Odnajdźmy tych niemych 

obserwatorów historii sprzed 100 lat. 
 

Technika wykonania fotografii dowolna – każdy autor może przesłać pięć pojedynczych fotografii. 
 

b) „Mój pradziadek był Powstańcem Śląskim” – kategoria szkoły ponadpodstawowe.  

2021 rok jest rokiem obchodów 100. Rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego z tego powodu warto 

zastanowić się nad znaczeniem miejsc, które zamieszkujemy. Tu żyli nasi przodkowe. Historia pokazuje  

jak ważny wkład w rozwój Rzeczypospolitej włożyli śląscy powstańcy, ponieważ ich walka o polskość Śląska  

jest na stałe związana z dziedzictwem narodowym, lecz także poczuciem przynależności mieszkańców  

do tego regionu. Tytułowy pradziadek staje się zatem heroicznie walczącym patriotą oraz symbolem łączącym 

przodka z wnukiem. Warto zatem poszukać w historii własnej rodziny symbolicznego pradziadka, znajomego 

lub też innej wybitnej osobistości, z którą łączy nas zamieszkiwany region. Poszukiwanie powstańczego 

bohatera jest dziś wielkim wyzwaniem, dlatego ważną rolę mogą odegrać pamiątki, przedmioty  

po Powstańcu, zdjęcia, miejsca, w których przebywał. Z tych okruchów historii tworzy się już nowa opowieść, 

natomiast przedstawienie jej w formie kolażu fotograficznego wprowadzi nieco artyzmu i szaleństwa  

w ten trudny, ale bliski Ślązakom temat. Dla kolejnych pokoleń to rodzaj pokazania łączności z historią 

i kulturą Śląska, a także sposób oddania hołdu za poświęcenie przodków. 

Technika wykonania fotografii dowolna, dopuszcza się również wykonanie fotografii inscenizowanych  

oraz fotomontaży czy kolaży fotograficznych. Każdy autor może przesłać pięć pojedynczych fotografii. 
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§2 Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs przyjmuje formułę otwartą. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Osoby pełnoletnie samodzielnie, zaś w imieniu osób niepełnoletnich rodzice muszą przedłożyć Organizatorowi 

pisemną zgodę na udział w Konkursie poprzez podpisanie oświadczenia będącego załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu. 

4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), nieodpłatnie i nieograniczonej czasowo 

oraz terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do dysponowania fotografią 

wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do fotografii – w celu promocji 

Organizatora lub Konkursu – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili organizacji Konkursu. 

5. Prace konkursowe opisuje się metryczką, która zawiera: 

a) imię i nazwisko 

b) emial 

c) nazwę szkoły 

d) imię i nazwisko opiekuna, jeśli zgłoszenia dokonuje szkoła. 

6. 1. Wypełniając i podpisując oświadczenie, będące załącznikiem nr 3  do Regulaminu, Uczestnik Konkursu 

(w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzice lub prawni opiekunowie) – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – przyjmuje do wiadomości poniższe 

informacje i zapewnia Organizatora, że: 

Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są: Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach  

przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu oraz VII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach przy  

ul. Panewnickiej 13, e-mail: sekret7lo@poczta.fm 

Zespół Szkoł Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 2, e-mail 

technikum12@abramowski.edu.pl 

a) (zwani dalej Współadministratorami); 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem  mailowym: iod@katowice.eu; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji założeń konkursu, w szczególności 

weryfikacji i kwalifikacji zgłoszenia, oceny zdjęcia/zdjęć, przyznania nagród, prezentacji wyróżnionych zdjęć  

na wystawie, na stronach internetowych na profilach społecznościowych Facebook i Instagram, a w przypadku 

otrzymania nagrody/wyróżnienia podania imienia i nazwiska do publicznej wiadomości, na stronach 

internetowych orgaznizatorów/wspólorganizatorów na profilach społecznościowych Facebook i Instagram, 

oraz innych niezbędnych działań towarzyszących organizowanemu konkursowi; 

d) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w celu umożliwienia korzystania z nagrodzonych zdjęć przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 

archiwizacji; 

e) imię i nazwisko Uczestnika, który otrzyma nagrodę/wyróżnienie, będą przekazywane, wybranym przez 

Współadministratorów, podmiotom, które przygotują projekt wystawy, prezentacji multimedialnej, dyplomów 

oraz którym zostanie zlecony ich druk i druk zdjęć na wystawę; 

f) Współadministratorzy nie będą przekazywać danych osobowych Uczestnika do stronom trzecim; 

g) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, 

bądź ograniczenia przetwarzania; 

h) Uczestnik posiada prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody 

przez Uczestnika, który odebrał nagrodę/wyróżnienie, pozostaje to bez wpływu na możliwość korzystania 

przez Organizatora z nagrodzonego/wyróżnionego zdjęcia w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 5; 

mailto:urzad_miasta@katowice.eu
mailto:sekret7lo@poczta.fm
mailto:technikum12@abramowski.edu.pl
mailto:iod@katowice.eu
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i) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77; 

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania udział w Konkursie nie jest 

możliwy; 

k) podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22. 

2. Dopuszcza się oświadczenia w formie skanu w przypadku zgłoszenia zdjęć w formie elektronicznej. 

7. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć pojedynczych prac. 

8. Zdjęcia nadesłane na Konkurs muszą spełniać następujące wymogi techniczne: format pliku JPG bez kompresji 

lub TIFF, rozdzielczość 300 dpi, krótszy bok nie mniejszy niż 2000 pikseli. 

9. Fotografie w formie elektronicznej wraz z podpisanym oświadczeniem można przekazać elektronicznie, przesyłając 

pod adresem: fotokonkurs@abramowski.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 roku, 

z dopiskiem w tytule maila „Katowice Powstańcom Śląskim”. 

10. Zgłoszenia prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów technicznych oraz bez wypełnionych 

i podpisanych oświadczeń nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

11. Zdjęcia, które nie zostaną dopuszczone do Konkursu, zostaną usunięte. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii naruszających Regulamin. 

 

 

§3 Nagrody 

 

1. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zwycięzców oraz opiekunów merytorycznych, jeśli prace konkursowe 

zgłosiła szkoła. 

2. Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 listopada 2021 o godzinie 10.00 w Pałacu 

Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach. Wystawa pokonkursowa nagrodzonych prac planowana jest 

na listopad 2021 roku. 

 

§4 Jury 

 

1. Skład jury tworzą przedstawiciele Organizatora/Współorganizatorów. 

2. Prace jury związane będą z zakwalifikowaniem fotografii do udziału w Konkursie, ich oceną oraz przyznaniem 

nagród. 

3. Jury podczas oceny będzie uwzględniało kryteria zgodności fotografii z tematem konkursu oraz walory artystyczne 

zdjęć. 

4. Decyzja jury jest ostateczna. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Oświadczenia 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że  

 

 wszelkie osoby, których wizerunek utrwalono na zgłoszonych do Konkursu fotografiach w zakresie, 

w jakim do korzystania z niego wymagana jest zgoda osoby, której wizerunek został utrwalony, udzieliły 

stosownych zgód odnośnie do korzystania z ich praw do wizerunku w zakresie wystarczającym do udziału 

w Konkursie; 

 zgłoszone do Konkursu fotografie nie naruszają żadnych innych praw osób trzecich, w tym ich dóbr 

osobistych oraz ich dobrego imienia; 

 w przypadku skierowania przeciwko Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem 

jakichkolwiek praw osób trzecich przejmie on pełną odpowiedzialność za ewentualną szkodę, jaką z tego 

tytułu mogły ponieść osoby trzecie lub Organizator i poczyni wszelkie niezbędne kroki celem oddalenia 

ww. roszczeń lub naprawienia szkody. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….…………. 

                                    miejsce, data, podpis 
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Załącznik nr 2 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że  

 

 

Biorąc udział w Konkursie udzielam Organizatorowi, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), nieodpłatnie i nieograniczonej czasowo 

oraz terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do dysponowania fotografią 

wraz z wyłącznym prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego do fotografii – w celu promocji 

Organizatora lub Konkursu – na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili organizacji Konkursu,  

a w szczególności prawo do: 

 utrwalania i zwielokrotnienia na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności  

na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, techniką drukarską, 

reprograficzną oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

 publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia; 

 prawa obrotu egzemplarzami nośników w kraju i za granicą, wprowadzenia do obrotu przy użyciu Internetu  

i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 

 użyczenia, najmu lub wymiany nośników, na których fotografię utrwalono; 

 nadawania i reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, 

odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity, 

m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji 

mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.; 

 wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów; 

 wykorzystania na stronach internetowych; 

 wykorzystania w utworach multimedialnych; 

publicznego udostępniania fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne 

lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

                                 miejsce, data, podpis 
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Załącznik nr 3 

 

 
 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych konkursie fotograficznym 

„Katowice Powstańcom Śląskim”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1781). 

 
 
 
 
........................................................................................... 
                   miejscowość, data, czytelny podpis 
 
 


