
Zarządzenie Nr 195/2021 
Burmistrza Miasta Czeladź 

 
z dnia 21 lipca 2021 roku 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 23 czerwca 2021 r.                                  

w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą „Czeladź okiem Seniora”. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                                               

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4 pkt. do Załącznika nr 1 do Uchwały nr IX/154/2015 

Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu                                       

Czeladzki Senior 60+.  

zarządzam, co następuje: 

§1. Zmieniam Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Czeladź                                                   

z dnia 23 czerwca 2021 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pod nazwą „Czeladź okiem 

Seniora”. 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej.  

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

BURMISTRZ 

mgr Zbigniew Szaleniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 195 
Burmistrza Miasta Czeladź 

z dnia 21 lipca 2021 r.                                                       

 

Regulamin konkursu fotograficznego 
„Czeladź okiem Seniora” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „Czeladź okiem Seniora” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd 

Miasta Czeladź, Wydział Edukacji i Polityki Społecznej zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach programu „Czeladzki Senior 60 +”.  

3. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących na terenie Miasta 

Czeladź.  

4. Konkurs rozpoczyna się 24 czerwca 2021 r. i trwa do 11 września 2021 r. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Nadesłanie prac na Konkurs rozpoczyna się 24 czerwca 2021 r. i trwa do 30 lipca 2021 r.  

7. Przesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.  

8. Autor zdjęcia udziela zgody na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Miasto Czeladź                             

w publikacjach elektronicznych i drukowanych. 

9. W przypadku wykorzystania fotografii w publikacji, zachowane zostaną prawa autorskie do ich 

podpisu imieniem i nazwiskiem autora.  

10. Wręczenie nagród Laureatom konkursu odbędzie się podczas „Senioraliów”, które odbędą się                                                  

11 września 2021 r. na rynku w Czeladzi.  

2. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs polega na przedstawieniu Miasta Czeladź na fotografii. 

2. Tematyka zdjęć powinna być powiązana z tytułem Konkursu. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie po 3 zdjęcia w poniższych kategoriach: 

- I kategoria: czeladzka architektura  

             - II kategoria: czeladzki krajobraz  

4. Zdjęcia nie mogą przedstawiać osób. Zdjęcia, na których widnieje grupa ludzi zostaną 

odrzucone.  

5. Zdjęcia mogą być w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, przekazane muszą 

być bezwarunkowo w postaci elektronicznej i w jak największej rozdzielczości.  

6. Zdjęcia w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie. 

7. Z konkursu wyłącza się zdjęcia uprzednio nagradzane lub wystawiane. 

8. Pierwszy etap Konkursu obejmuje głosowanie mieszkańców Miasta Czeladź, którzy ukończyli 

60 rok życia. 



9. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem papierowego formularza dostępnego w Urzędzie 

Miasta Czeladź.  

10. 10 prac (po 5 w każdej kategorii), które uzyskają największą ilość głosów od mieszkańców 

Czeladzi (czeladzkich seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia) przejdzie do 2 etapu Konkursu.  

11. W drugim etapie Konkursu, Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta 

Czeladź wybierze Laureatów miejsc I-III.  

12. Akceptowane będą fotografie dostarczone osobiście do Urzędu Miasta Czeladź                                          

(ul. Katowicka 45) na płycie CD-ROM, DVD, pendrive lub nadesłane pocztą elektroniczną na 

adres: mstanowska@um.czeladz.pl lub mjagoda-rybacka@um.czeladz.pl z dopiskiem w tytule 

Konkurs „Czeladź okiem Seniora”. 

13. Do zdjęć dostarczonych osobiście do konkursu należy dołączyć następujące informacje: 

• imię, nazwisko i wiek autora zdjęć, 

• adres zamieszkania,  

• kategoria, 

• tytuł zdjęcia,  

• krótki opis zdjęcia (co przedstawia i miejsce, w którym je zrobiono), 

• numer telefonu autora zdjęć, 

• oświadczenie do pobrania w pokoju 404 lub z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu.  

             Płyta ze zdjęciami powinna być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem autora.  

14. E-mail zawierający zdjęcia na konkurs powinien zawierać następujące informacje : 

• tytuł zdjęcia, 

• krótki opis zdjęcia (co przedstawia i miejsce, w którym je zrobiono), 

• imię, nazwisko i wiek autora zdjęć, 

• adres zamieszkania,  

• kategoria 

• telefon oraz e-mail autora, 

• podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w formie skanu 

Uwaga: Przesłane lub osobiście dostarczone zdjęcia na konkurs bez dostarczonego podpisanego 

Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu nie będą oceniane! 

3. ZASADY GŁOSOWANIA (I etap) 

1. Głosowanie na prace konkursowe rozpocznie się 2 sierpnia 2021 r. i trwać będzie do 1 września 

2021 r. 

2. Udział w głosowaniu mogą wziąć wyłącznie mieszkańcy Miasta Czeladź, którzy ukończyli 

60 rok życia.  

3. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem formularza, który stanowi załącznik nr 2                                  

do niniejszego regulaminu. 

4. Głosować można w następujących miejscach i terminach: 



- w Urzędzie Miasta Czeladź (pokój 404) od 2 sierpnia 2021 r. do 1 września 2021 r.                                 

w godzinach pracy urzędu,  

- w CUSiAL przy ul. Biedermanna 2 w Czeladzi w dniach: 4,11,18 i 25 sierpnia 2021 r. oraz  

1 września 2021 r. w godzinach: 12:00-14:00 lub 6, 20, 27 sierpnia 2021r.                                                       

w godzinach 11:00-12:00.  

5. Seniorzy biorący udział w głosowaniu mogą oddać wyłącznie jeden głos na wybrane zdjęcie 

w każdej kategorii. (łącznie 2 głosy)  

4. KOMISJA KONKURSOWA (II etap) 

1. Na potrzeby rozstrzygnięcia niniejszego konkursu Burmistrz Miasta Czeladź powoła 

zarządzeniem Komisję Konkursową , zwaną dalej „Komisją“. 

2. Członkowie Komisji wybiorą spośród tych prac, które uzyskają najwięcej głosów w głosowaniu 

mieszkańców Miasta Czeladź - Laureatów Konkursu.  

3. Obrady Komisji są niejawne.  

4. Przewodniczący Komisji ustala termin i miejsce posiedzenia, o czym powiadamia jej członków.  

5. Prace Komisji będą prowadzone, jeżeli w posiedzeniu weźmie udział co najmniej 1/2 jej 

członków.  

6. Posiedzenie komisji powinno mieć formę stacjonarną, jednak dopuszcza się formę częściowo 

lub całkowicie zdalną.  

7. Komisja dokonuje wyboru Laureatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

8. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.  

9. Jeżeli członek Komisji pozostaje w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub zachodzi 

podejrzenie co do jego bezstronności, wówczas nie ma prawa głosu przy wyborze Laureata.  

10. Komisja dokona oceny prac konkursowych najpóźniej do dnia 10 września 2021 r.  

11. Sprawy, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, a wynikły w czasie pracy Komisji 

pozostają do rozstrzygnięcia Komisji. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

2. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Organizatora. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane 

opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji 

opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników. 

5. W przypadku pojawiających się pytań, informacji udzielą pracownicy Wydziału Edukacji i Polityki 

Społecznej: 

- Magdalena Stanowska – tel: (32) 763-79-76, e-mail: mstanowska@um.czeladz.pl 

mailto:mstanowska@um.czeladz.pl


- Marlena Jagoda-Rybacka - tel: (32) 763-79-83, e-mail: mjagoda-rybacka@um.czeladz.pl  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. 

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. W sprawach 

nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

6. FORMULARZ INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             

27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: 

czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w 

Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 

Osobowych na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega 

Administrator. 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści 

swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych. 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub 

warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania 

swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia 

obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie 

możliwości realizacji umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia 

umowy a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy. 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania. 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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Załącznik nr 1 
do regulaminu 

konkursu fotograficznego 
„Czeladź okiem Seniora”  

…………………………………… 

Imię i nazwisko 

…………………………………… 

Adres 

…………………………………… 

Wiek 

…………………………………… 

Telefon 

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego 

„Czeladź okiem Seniora” 

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Konkursu i bez zastrzeżeń akceptuję wszystkie 

jego warunki. 

2. Jestem autorem nadesłanych prac. 

3. Nadesłane zdjęcia nie były publikowane i nagradzane w innych konkursach. 

4. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć                         

i wyrażam zgodę na ich nieodpłatne rozpowszechnianie. 

5. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: 

imię, nazwisko, miejsce zamieszkania. 

6. Wyrażam zgodę na korzystanie ze zdjęć w celach promocyjnych związanych z działalnością 

Organizatora. 

7. Zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć. 

8. Zapewniam, iż ewentualni współtwórcy zdjęcia, nie będą dochodzić od Organizatora 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz w innych przypadkach publicznego 

udostępniania zdjęć. 

9. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, 

których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania. 

10. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze 

zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

 



 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             

27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: 

czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w 

Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 

Osobowych na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega 

Administrator. 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści 

swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych. 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub 

warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania 

swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia 

obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie 

możliwości realizacji umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia 

umowy a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy. 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania. 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

………………………………………………………………… 

miejscowość, data i czytelny podpis autora  

 



                                                                                                                                           

 
 Załącznik nr 2 
do regulaminu 

konkursu fotograficznego 
„Czeladź okiem Seniora” 

 
Karta do Głosowania  

w konkursie fotograficznym pt.: „Czeladź okiem Seniora”  
 
 

Imię i nazwisko osoby głosującej: ….………………………………………………………......... 

Adres: …………………...………………………………..…………………………………………. 

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

Rok urodzenia: …………………………………………………………………………………….. 

Zasady głosowania: 

1. W głosowaniu mogą uczestniczyć osoby, które na dzień głosowania ukończyły 60 lat  

i zamieszkują w Czeladzi. 

2. Uprawniona osoba może oddać :  

- jeden głos na zdjęcie w kategorii – czeladzka architektura, 

- jeden głos na zdjęcie w kategorii – czeladzki krajobraz. 

 

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1. Na karcie do głosowania w jednej kategorii zaznaczono więcej niż 1 głos.  

2. Na karcie do głosowania nie wpisano wszystkich wymienionych danych: imienia i nazwiska, 

adresu oraz roku urodzenia. 

3. Nie została podpisana Karta do Głosowania. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                             

27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Czeladź z siedzibą w Urzędzie 

Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 00, email: 

czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z siedzibą w 

Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Administratora Danych 

Osobowych na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 



lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega 

Administrator. 

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do treści 

swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych. 

7. Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub 

warunkiem zawarcia umowy. W przypadku istnienia obowiązku ustawowego i nie podania 

swoich danych osobowych, nie będzie możliwości realizacji zadania ustawowego, co może 

skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku istnienia 

obowiązku wynikającego z umowy i nie podania swoich danych osobowych, nie będzie 

możliwości realizacji umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia 

umowy a ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zawarcia umowy. 

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania. 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Data ……………………....2021r.  

Podpis (imię i nazwisko) …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA DO GŁOSOWANIA 

 

KATEGORIA: CZELADZKA ARCHITEKTURA 

Nr Opis zdjęcia  X 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  

16. 
  

17. 
  

18. 
  

19. 
  

20. 
  



KARTA DO GŁOSOWANIA 

KATEGORIA: CZELADZKI KRAJOBRAZ 

Nr Opis zdjęcia  X 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  

13. 
  

14. 
  

15. 
  

16. 
  

17. 
  

18. 
  

19. 
  

20. 
  

 

 

 

 


