
REGULAMIN PRZEKAZANIA ZDJĘĆ DO KAPSUŁY CZASU 

 

§1 

1. Urząd Miasta Radzionków jest organizatorem umieszczenia tzw. kapsuły czasu  

w płycie Rynku. 

2. W kapsule czasu znajdą się między innymi utrwalone w postaci cyfrowej (zapisane 

na płycie CD, pendrive, dysk) zdjęcia przedstawiające mieszkańców Radzionkowa. 

3. Organizator zaprasza do uwiecznienia na fotografiach wizerunku samego siebie 

bądź swojej rodziny, członków organizacji pozarządowych, itp.  

4. Do fotografii należy dołączyć takie informacje jak:  

- imię i nazwisko osób znajdujących się na zdjęciu,  

- czas i miejsce wykonania fotografii,  

- ewentualnie krótki opis.  

 

§2 

1. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 14 czerwca 2020 roku do Urzędu Miasta 

Radzionków drogą elektroniczną na e-mail: kapsula-czasu@radzionkow.pl 

2. Każda osoba może przesłać maksymalnie 5 fotografii. 

3. W tytule e-maila należy wpisać słowo „fotografia” oraz imię i nazwisko 

wykonawcy. 

4. W treści e-maila należy wpisać "Zapoznałem/am się z treścią regulaminu i klauzuli 

informacyjnej i akceptuję zawarte tam zapisy". 

5. Przesłanie fotografii wiąże się z akceptacją regulaminu i klauzuli informacyjnej. 

6. Dodatkowych informacji udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej, 

tel. 32 388-71-45 lub 32 388-71-55. 

 

§3 

1. Każda osoba, która prześle fotografię, oświadcza, że zapoznała się z zasadami 

przekazania zdjęć i klauzulą informacyjną.  

2. Każda osoba przystępująca do akcji przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie 

danych osobowych odbywać się będzie w celach promocyjnych gminy. 

3. Przesłane zdjęcia zostaną również zapisane na dysku zewnętrznym  

i przechowywane wieczyście w Urzędzie Miasta Radzionków. 

4. Kapsuła czasu zostanie trwale umieszczona w płycie Rynku na okres 50 lat, bez 

możliwości wcześniejszego wydobycia.  

5. Każda osoba, która prześle fotografie, oświadcza, iż jest ich autorem i przysługują 

jej wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, które pozbawione są jakichkolwiek 

wad prawnych i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich. Dodatkowo autor 

fotografii wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich. 

6. Autor pracy udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na 

korzystanie ze zdjęć przez czas nieokreślony na terytorium całego kraju na 

następujących polach eksploatacji:  



(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju;  
(c) użyczenie egzemplarzy pracy;  
(d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;   

(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

7. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do Regulaminu. 

 


