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Regulamin konkursu fotograficznego organizowanego przez firmę 
ENERIS dla mieszkańców Gminy Strzegom 

- etap II pt. „Baterie i elektroodpady” 

 
 
 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Organizatorem konkursu jest firma ENERIS Surowce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, 
adres: ul. Zagnańska 232 A, 25-563 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064208, posiadającej NIP 5272098636 
i REGON 012914009. 
 
Regulamin dotyczy (I/I/III) etapu z maratonu konkurów fotograficznych dla Gminy Strzegom. 
Każdy z etapów obejmuje osobny konkurs.  
 
 
CEL I TEMAT KONKURSU 

 
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na eko-zasady gospodarki oraz zwiększenie 
świadomości dotyczącej poprawnej segregacji odpadów wśród mieszkańców Gminy 
Strzegom. 
 
Tematem Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej zadany temat konkursu.  
W etapie II i III należy dodatkowo odpowiedzieć na zadane na plakacie konkursowym pytania.  
 
 
ZASADY KONKURSU 
 
1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom. Jednocześnie osoby 

fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oświadczają, że ich udział w 
konkursie nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. uzyskany 
przychód w postaci nagrody nie będzie bezpośrednio związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą). 

3. Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace (jedną w każdym etapie). 
4. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, jako prace autorskie. 
6. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem. 
7. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPEG, PNG, GIF, TIFF.   
8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia 

pochodzących z różnych plików. 
9. Zdjęcia i odpowiedzi na pytania należy nadesłać w formie elektronicznej za 

pośrednictwem skrzynki pocztowej email na adres: konkurs@eneris.pl, wraz z 
wypełnionym formularzem zgody na udział w konkursie w przypadku osoby nieletniej. 

 
 

mailto:konkurs@eneris.pl
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TERMINARZ  

 
Etap I – ogłoszenie 12.10.2021 wraz z podaniem tematu – nadsyłanie prac do 22.10.2021 – 
wyniki 29.10.2021 

 
Etap II – ogłoszenie 29.10.2021 wraz z podaniem tematu – nadsyłanie prac do 19.11.2021 – 
wyniki 26.11.2021 
 
Etap III – ogłoszenie 26.11.2021 wraz z podaniem tematu - nadsyłanie prac do  17.12.2021 – 
wyniki 23.12.2021 

 
Wręczenie nagród – po zakończeniu całego maratonu konkursów fotograficznych. Wręczenie 
nagród odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (z Burmistrzem Strzegomia  
i przedstawicielem ENERIS). Dokładny termin zostanie ustalony po zakończeniu III etapu 
konkursu oraz wyłonieniu laureata nagrody publiczności.  
 
 
KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Organizator powołuje Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków - dwóch przedstawicieli firmy ENERIS 

oraz przedstawiciela Gminy Strzegom. 
2.  Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji. 
3.  Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
4.  Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji. 
5.  Zadaniem komisji oceniającej jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych do udziału w konkursie fotografii oraz poprawności 
odpowiedzi na zadane pytania, 
b) ocena zgłoszonych fotografii, 
c) przyznanie nagród. 

 
 
OCENA PRAC I NAGRODY 
 
1. W każdym etapie (konkursie) Komisja Konkursowa wybiera min. 3 zdjęcia finałowe, 

którym przydziela I, II i III miejsce. 
2. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

a) poprawność merytoryczną (zgodność z tematem), 
b) jakość techniczną i poziom estetyczny prac, 
c) ujęcie tematu (ciekawe, nietypowe ujęcie tematu). 

3. W etapie II i III obligatoryjne jest przesłanie poprawnych odpowiedzi na zadane pytania. 
4. W każdym etapie (konkursie) autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody – 

bony podarunkowe o wartości: 
I miejsce - 800 zł 
II miejsce - 300 zł 
III miejsce - 200 zł 

5. Po zakończeniu maratonu (I, II, III etap) zdjęcia zostaną udostępnione w galerii na 
Facebooku Organizatora w celu wyłonienia nagrody publiczności. 

6. Nagrodę publiczności w postaci bonu podarunkowego o wartości 300 PLN zdobędzie 
zdjęcie, które w okresie do dnia 23.12.2021 otrzyma największą ilość laików pod 
zdjęciem. 



 

 

ENERIS — Innowacje chroniące środowisko. Odpady | Woda  Surowce | Energia 3 / 4  

7. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wynikach konkursu na adres poczty 
elektronicznej, z której dokonano zgłoszenia do konkursu. 

8. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronach internetowych 
Organizatora oraz Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

 
 
PRAWA AUTORSKIE 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, 

umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystywania ich w innej 
formie podając dane autora (imię i nazwisko). 

2. Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii do konkursu, oświadcza, że 
przysługują mu do niej prawa autorskie. 

3. Nadesłanie fotografii na konkurs poprzez uczestnika jest równoznaczne z zapewnieniem 
organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności 
rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony 
wizerunku osób przedstawionych na fotografii, albowiem utwór spełnia wymogi określone 
w art. 81 ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. 

4. Uczestnik lub opiekun prawny w imieniu uczestnika konkursu poprzez udział w konkursie 
udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do zgłoszonej fotografii (od 
chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do 
pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
- wprowadzanie do obrotu;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów 
elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak 
i Internetu oraz w systemie on-line. 

5. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku 
z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, 
organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika 
konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie. 

 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 2016 r., str. 1-88 – dalej „RODO”), Organizator informuje, że administratorem 
danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej 
„Administrator”).  

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i 
nazwisko, adres e-mail. W przypadku laureatów Konkursu będą to dane osobowe 
niezbędne do wydania nagrody oraz rozliczenia podatku, czyli: imię i nazwisko, adres e-
mail, PESEL adres korespondencyjny, dane właściwego Urzędu Skarbowego oraz adres 
zameldowania.  

3. Zdobycie nagrody w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację danych 
osobowych, w tym w postaci wizerunku, w celu promocji i informowania o Konkursie, w 
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tym na stronie internetowej Organizatora oraz www.eneris.pl oraz w materiałach 
prasowych, a także podczas organizowanych przez Organizatora wydarzeń. W takim 
przypadku laureatowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem działań, które podjęto na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

4. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników biegnie od momentu ich 
przekazania do zakończenia procesu rozpatrywania reklamacji przez Organizatora, a w 
przypadku laureatów Konkursu także w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy 
prawa. Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych, o którym mowa 
w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: 
iod@eneris.pl. 

5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest organizacja 
Konkursu – tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym 
do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu 
– w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Konkursu, ustalenia wyników Konkursu,  ogłoszenia 
wyników Konkursu, rozpatrzenia reklamacji. 

6. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby 
zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu 
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych, w przypadkach określonych w RODO. 

9. Uczestnikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 
rozumieniu RODO. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych 
uniemożliwia udział w Konkursie. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W przypadku autorów nieletnich wymagana jest zgoda/oświadczenie na udział w 

konkursie przez opiekuna prawnego. 
2. W sprawy nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 
3. Regulamin konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na 

stornie internetowej oraz Facebooku Organizatora. 
4. Uczestnik bądź opiekun prawny uczestnika konkursu poprzez przystąpienie do konkursu 

oświadcza, że akceptuje Regulamin konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w 
konkursie. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania konkursu wynikających z 
nadużyć ze strony uczestnika, w tym w szczególności złamania przez uczestnika zasad 
Regulaminu konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego uczestnika z konkursu. 
Od decyzji Organizatora o wykluczeniu uczestnika z konkursu nie przysługuje odwołanie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu bez podania przyczyny.  
7. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o 

grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).  
 

mailto:iod@eneris.pl

