
REGULAMIN 

Konkursu fotograficznego z okazji 95-lecia Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. 

„Segreguję, bo szanuję. Warszawa jest w porządku” 

 

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Segreguję, bo szanuję. Warszawa jest w 

porządku” (zwanego dalej: „Konkursem”) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w 

m.st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: „MPO”) 

2. Konkurs zorganizowany został z okazji 95-lecia MPO. 

3. Regulamin Konkursu określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace 

fotograficzne. 

4. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej www.mpo.com.pl. 

 

§ 2 
TEMATYKA KONKURSU 

 

1. Temat Konkursu „Segreguję, bo szanuję. Warszawa jest w porządku” związany jest z 

ukazaniem Warszawy jako miasta, w którym mieszkańcy dbają o segregację odpadów i 

porządek we wspólnej przestrzeni publicznej.  

2. Zdjęcia konkursowe powinny przedstawiać pojazdy MPO Warszawa podczas pracy lub 

mieszkańców w trakcie segregacji odpadów przy pojemnikach z oznaczeniem MPO 

Warszawa.  

3. Konkurs skoncentrowany będzie na zdjęciach obrazujących sens segregacji odpadów, 

wysiłek mieszkańców wkładany w ekologiczne starania oraz inwencja twórcza i aspekt 

artystyczny nadesłanego obrazu. 

 

§ 3 
UCZESTNICY KONKURSU 

 
1. Uczestnikami konkursu mogą osoby, które ukończyły 18. rok życia. 
2. Uczestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanych zdjęć. 
3. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio 

zgłoszone do jakiegokolwiek innego Konkursu fotograficznego. 
 

§ 4 
CELE KONKURSU 
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1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy na 95-lecie Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie oraz przybliżenie jego historii 
począwszy od powstania Zakładu Oczyszczania Miasta, który dał początek późniejszemu 
przedsiębiorstwu komunalnemu oraz obecnej spółce MPO. 

2. Informowanie o konkursie – zarówno w mediach jak i na portalach i serwisach 

internetowych organizatora Konkursu będzie odbywało się równolegle z przekazywaniem 

historycznych ciekawostek i zdjęć z dawnych lat dot. MPO wraz z opisami.  

3. Dodatkowo Konkurs ma na celu uwrażliwienie mieszkańców na piękno przyrody i 
architektury Warszawy oraz inspirowanie do aktywności twórczej.  

 
 

§ 5 
ZASADY OGÓLNE KONKURSU 

 
1. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące 

oryginałami. 
2. Jedna osoba może zgłosić do konkursu wyłącznie 1 fotografię, związaną z tematem 

konkursu. 
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami 

fotograficznymi. 
4. Zdjęcia należy przesłać organizatorowi w formie elektronicznej w formacie JPEG lub PNG, 

minimalna rozdzielczość 150 ppi dla formatu zdjęcia 40x50 cm, przesyłając je na adres e-
mail: prasa@mpo.com.pl. 

5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom. 
6. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem 

posiadania praw autorskich do nadesłanych prac oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z Konkursem. 

7. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem organizatora Konkursu, 
jak i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, jak i 
ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Komisja Konkursowa nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w 
Regulaminie. Odrzuceniu podlegają również prace zawierające treści erotyczne, 
niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane 
zasady moralności, godność osobistą. 

 
§ 6 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 
 

1. Prace należy przesłać najpóźniej do dnia 31.07.2022 r. 
2. Prace należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: prasa@mpo.com.pl    
3. Fotografie w e-mailu należy opisać według szablonu: (tytuł pracy, miejsce wykonania 

fotografii, imię i nazwisko autora, wiek, e-mail, dane kontaktowe (adres, telefon). 
4. W przypadku braku tematu w tytule organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

nieuwzględnienie wiadomości. 
5. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie potwierdzone w e-mailu zwrotnym. 

 



§ 7 
JURY KONKURSOWE 

 
1. Oceny fotografii dokona powołana przez MPO 9-osobowa Komisja Konkursowa, w 

składzie: 
1) Członek Zarządu MPO, 
2) Dwóch Przedstawicieli Działu Organizacji i Komunikacji Społecznej MPO, 
3) Przedstawiciel Działu Ochrony Środowiska MPO 
4) Dwóch Przedstawiciel Działu Odbioru Odpadów MPO 
5) Trzech Przedstawicieli Związków Zawodowych w MPO 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę 
nadesłanych prac pod kątem sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości 
artystycznej, charakteryzująca się bogatym pomysłem. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród lub wyróżnień są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie. 

 
§ 8 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 

1. Komisja Konkursowa wyłania laureatów. 
2. Komisja Konkursowa przyznaje I, II i III nagrodę. 
3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz nagród 

pieniężnych. 
4. Nagrody za I miejsce wynosi 1 000 zł, za II miejsce 800 zł, za III miejsce 500 zł 

 
 

§ 9 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
1. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 31.08.2022 r. 
2. Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 15.08.2022 r. na stronie internetowej 

MPO: www.mpo.com.pl . 
 

 
§10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada on do wykonanego zdjęcia 

pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania 

wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych 

osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach 

podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. 

2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej 

udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na 

następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - 



wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, 

sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na 

których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 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.  

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego Pracy 

Konkursowej przez Organizatora na stronie www.mpo.com.pl oraz na portalach i 

serwisach internetowych organizatora Konkursu oraz m.st. Warszawy.  

 

§ 11 

Klauzula informacyjna (RODO) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 

dn. 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) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przy realizacji Konkursu, w tym danych 

kontaktowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. 

(dalej: Zamawiający) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43.  

2. Podanie danych jest/było warunkiem udziału w Konkursie, a podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli umowa w ramach której 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania.  

3. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe także na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) 

RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Zamawiającym 

a wynikających z aktualnie obowiązujących i mających zastosowanie aktów prawnych w 

tym w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o VAT.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą 

informatyczną, księgową, a także prawną Organizatora Konkursu jego pracownikom. Dane 

nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących 

administratorowi danych i w stosunku do niego.  

6. Uczestnik Konkursu ma prawo żądania od Organizatora Konkursu dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Organizator Konkursu przetwarza dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f)  

RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych 

jakim jest realizowanie marketingu usług własnych, utrzymanie bieżących kontaktów 
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handlowych, a gdy zajdzie taka potrzeba także w celu zabezpieczenia lub obrony przed 

roszczeniami.  

8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Organizatora Konkursu: 

iodo@mpo.com.pl 

9. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał i przekazał Organizatorowi Konkursu w celu realizacji konkursu. 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Pytania dotyczące  konkursu należy kierować na adres mailowy: prasa@mpo.com.pl. 

4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

6. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za 

wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w 

szczególności w sposób wskazany w § 10 ust. 3. 

7. 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. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania 

przyczyny. 

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

o grach hazardowych. 
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