
Regulamin konkursu „Mural dla Osiedla” 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu 

zwana dalej Organizatorem. 

2. Konkurs trwa od 10 do 31 maja i jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: 

muraldlaosiedla@osiedlemlodych.pl 

5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej 

,,Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

6. Celem Konkursu jest pozyskanie zdjęć przedstawiających twarze mieszkańców Spółdzielni 

Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu (portretowych), z których zostaną wybrane 

zdjęcia w celu zaprojektowania oraz wykonania murali pt. Spółdzielnia Mieszkaniowa 

,,Osiedle Młodych” - Łączy pokolenia.  Ze względu na hasło „Łączy pokolenia” murale będą 

składać się z fotografii osób w różnym wieku oraz różnej płci, aby podkreślić 

wielopokoleniowość Rataj oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu. 

7. Murale z wykorzystaniem zdjęć mieszkańców zostaną wykonane w tzw. technice 

pikselowej. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu są przykłady zdjęć twarzy oraz 

poglądowy projekt muralu stworzony na bazie tych zdjęć we wskazanej technice - 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

II. Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić  następujące warunki: 

a) przysłać drogą elektroniczną (e-mail) na adres muraldlaosiedla@osiedlemlodych.pl 

lub dostarczyć do siedziby Organizatora konkursu - Poznań, os. Piastowskie 16, pok. nr 

119, w terminie od 10 do 31 maja zdjęcie: 
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 twarzy własnej (osoba dorosła), lub 

 twarzy dziecka, którego jest się opiekunem prawnym (konieczne potwierdzenie 

tego faktu w pisemnym oświadczeniu), lub 

 twarzy innej osoby (konieczność posiadania jej pisemnej zgody). 

Zdjęcie może przedstawiać twarz w dowolnym ujęciu: z przodu, z boku  

(z uśmiechem lub nie), na jednym zdjęciu mogą być maksymalnie twarze 2-óch osób. 

a) zaakceptować niniejszy Regulamin (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu); 

b) przedstawić zgodę na wykorzystanie wizerunku osoby będącej na zdjęciu  

w stosownym oświadczeniu, (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), 

c) wypełnić formularz osobowy ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu e-mail  

i telefonu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik  nr 4 do 

niniejszego Regulaminu). 

d) Wypełnione i podpisane załączniki nr 2, 3, 4 należy dostarczyć do siedziby Organizatora 

konkursu - os. Piastowskie 16, pok. nr 119, w terminie od 10 do 31 maja. 

e) Powyżej wskazane załączniki można pobrać ze strony internetowej 

www.osiedlemlodych.pl lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu -  

os. Piastowskie 16, pok. nr 119. 

2. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia do konkursu. 

3. Wymagania techniczne odnośnie zdjęć: pliki jpg w oryginale lub skany zdjęć, zapisane  

w rozdzielczości 300 dpi lub zdjęcia wywołane w formacie (9x13, 10x15, 13x18) - mogą 

to być zarówno zdjęcia kolorowe jak i czarno-białe. 

4. Zgłoszenia bez imienia i nazwiska, tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi 

nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Osoba przesyłająca zdjęcie bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób 

trzecich związanych z wykorzystaniem zdjęcia przez Organizatora, gwarantując, że jego 

publikacja nie narusza praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W szczególności osoba 

przesyłająca zdjęcie ponosi odpowiedzialność za udzielenie przez sfotografowane 

osoby – lub ich prawnych opiekunów – zgody na rozpowszechnianie ich wizerunków na 

określonych zasadach przez Organizatora. 



6. Ze względu na zastosowanie techniki pikselowej Organizator zastrzega sobie prawo 

dokonywania zmian w przesyłanych fotografiach, dotyczących edycji kontrastu, 

nasycenia barw etc., a także kadrowania i obróbki. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji przesłanych zdjęć bez podania przyczyn, 

polegające w szczególności na ich swobodnym wyborze do stworzenia projektu murali. 

III. Wyniki konkursu: 

1. O wynikach Konkursu zdecyduje Jury złożone z 3 członków (2 przedstawicieli Organizatora 

oraz Autor projektu i wykonania muralu). Ostateczną decyzję  

o wyborze zdjęć i zakresie ich obróbki podejmie Autor. 

2. Decyzje Jury w kwestii wyboru zwycięzców są suwerenne, ostateczne i nie mogą być 

kwestionowane. 

3. O decyzjach Jury zostaną poinformowani wszyscy biorący udział w Konkursie. 

4. Konkurs może zostać unieważniony przez organizatora bez podania przyczyn. 

IV. Wykorzystanie zdjęć i ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik biorący udział w Konkursie wypełniając załącznik do niniejszego Regulaminu 

potwierdza, że zgadza się na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do 

celów związanych z organizowanym Konkursem przy zachowaniu zasad określonych w 

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik przekazuje 

Organizatorowi dane osobowe dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku na warunkach i w zakresie określonym w oświadczeniu „Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku” stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.  

4. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 

 

 

 


