REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pod nazwą
„Zrozumieć niepełnosprawność”(zwany dalej Konkursem) realizowany w ramach kampanii
informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji”

I ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie, przy
wsparciu środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.
II PATRONAT MEDIALNY:
1. Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin;
2. Radio PLUS Szczecin;
3. Portal internetowy wSzczecinie.pl Wojciech Wirwicki.
III CELE:
− aktywizacja twórcza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego;
− popularyzacja niezależnej twórczości fotograficznej;
− zmiana stereotypów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością;
− promocja środowiska osób niepełnosprawnych.
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IV CZAS TRWANIA KONKURSU:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 5.09.2016 do dnia 17.11.2016 r.
2. Zgłoszenie udziału w Konkursie (nadesłanie prac) możliwie jest w terminie od dnia 15.09.2016 do
25.10.2016 r. (liczy się data wpływu).
3. Głosowanie publiczności za pośrednictwem strony kampanii zostanie przeprowadzone w terminie
27.10.2016 do 10.11.2016 r.
4. Ocena prac dokonana zostanie w terminie do dnia 10.11.2016r.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 14.11.2016
6. Wręczenie nagród laureatom Konkursu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora – nie
później niż do dnia 17.11.2016r.
V WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs ma charakter lokalny i jest skierowany do fotografów amatorów (pełnosprawnych oraz z
niepełnosprawnością), których miejscem zamieszkania jest województwo zachodniopomorskie.
2. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.
3. Uczestnik Konkursu winien mieć ukończone 16 lat, dopuszcza się udział w konkursie osób poniżej 16
roku życia, wówczas formularz zgłoszeniowy winien zostać wypełniony, podpisany i złożony przez
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
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Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
przedmiotowego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad. Przystępując do
Konkursu Uczestnik potwierdza spełnienie warunków udziału w Konkursie.
Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu winny być związane z tematyką niepełnosprawności. Hasło
przewodnie twórczości konkursowej to „Zrozumieć niepełnosprawność”.
Konkurs obejmuje dzieła twórczości fotograficznej – zdjęcia.
Zgłoszone do Konkursu zdjęcia winny być wykonane osobiście przez Uczestników Konkursu.
Zgłaszanie zdjęć wykonanych przez osoby inne niż Uczestnicy jest zabronione. Uczestnicy Konkursu
ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w
szczególności za naruszenie praw osób trzecich z tego wynikających – w myśl postanowień części IX
niniejszego Regulaminu.
Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia.
Do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przeznaczony jest formularz zgłoszeniowy, w treści
udostępnionej przez Organizatora Konkursu, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego
formularza oraz złożenie zgłaszanych do Konkursu fotografii.

12. Formularz wraz ze zgłaszanymi fotografiami należy przesłać w formie elektronicznej na
adres e-mail: konkurs@tecza.org.pl wymagany rozmiar jednego zdjęcia to ok. 1 MB,
dozwolony format zdjęcia to JPG.
13. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
14. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych
Konkursach.
15. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorem i / lub członkowie ich
najbliższej rodziny.
16. Po złożeniu Organizatorowi, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie –
prawidłowo wypełnionego formularza oraz zgłaszanych do Konkursu fotografii, zakwalifikowany do
Konkursu Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie zakwalifikowania, jego nieotrzymanie
świadczy o niezakwalifikowaniu Uczestnika do Konkursu.
17. Potwierdzenie zakwalifikowania zostanie wysłane drogą mailową w terminie do 3 dnia od daty
zgłoszenia (nadesłania pracy).
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VI OCENA PRAC
Oceny zdjęć dokona Jury Konkursu. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości po upływie
terminu zgłoszenia w Konkursie.
Jury Konkursu składać się będzie z pięciu osób wskazanych przez Organizatora.
Obrady Jury Konkursu odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne.
Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Kryterium wyłonienia zwycięzców Konkursu jest:
a) pomysł;
b) zgodność treści zdjęcia z tematem Konkursu;
c) walory artystyczne.
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W wypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Jury będzie mogło
na każdym etapie trwania Konkursu wydać odpowiednie postanowienie regulujące zaistniałą kwestię.
VII OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, stronie internetowej
kampanii oraz w miarę możliwości w prasie, telewizji, stronach internetowych lokalnych portali
internetowych.
2. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o ich wyłonieniu także drogą telefoniczną bądź mailową.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o
laureacie Konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz
w mediach i Internecie, na co przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę.
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VIII NAGRODY
W ramach Konkursu przewiduje się wyłonienie trzech zwycięzców Konkursu (3 nagrody główne za trzy
równorzędne miejsca w Konkursie) oraz wyróżnienia.
Organizator przewiduje trzy równorzędne nagrody w postaci TABLETÓW oraz nagrodę publiczności KOSZ ZE SŁODYCZAMI.
Organizator przewiduje wyróżnienia dodatkowe (nie nagradzane rzeczowo):
a) wyeksponowanie nadesłanych zdjęć na portalu Facebook Stowarzyszenia, stronie
internetowej kampanii;
b) prezentację multimedialną ze zwycięskimi pracami, która zostanie wyświetlona w trakcie
trwania Ceremonii zakończenia projektu, Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie.
c) stworzenie unikatowego KALENDARZA NA 2017 ROK z trzynastoma najlepszymi zdjęciami.
Wydanie nagrody może nastąpić wyłącznie do rąk zwycięzcy Konkursu lub osoby wyróżnionej.

IX PRAWA AUTORSKIE
Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do
tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zgłoszone w Konkursie zdjęcia nie naruszają
jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia, wymagane
prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach
Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji.
3. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i
podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć w zakresie
następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi
technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną,
drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy,
rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzania do pamięci komputera, zapisu
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czasowego i trwałego i sporządzania kopii takich zapisów; archiwizacji zapisów; w zakresie
obrotu – wprowadzanie do obrotu; najmu, użyczania, wymiany z osobami trzecimi w kraju i za
granicą; nadawania za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach
platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawania internetowego; równoczesnego
integralnego nadawania (reemitowania) przez inną organizację; w zakresie rozpowszechniania w
sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w
serwisach/portalach internetowych, w
sieciach telefonicznych, teleinformatycznych,
multimedialnych i komputerowych; wykorzystania interaktywnego; udostępniania za pomocą
mediów strumieniowych; publikacji w całości lub we fragmentach, wykorzystywania w całości lub
we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych
lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i
skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywania w
materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawa do korzystania w całości
lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawa do wykonywania zależnego prawa autorskiego,
wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmującego w szczególności:
redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż upoważnia Organizatora do decydowania o
pierwszym udostępnieniu zdjęć publiczności.
X DANE OSOBOWE
Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w
zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. Zgoda jest dobrowolna,
jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których dotyczą w/w
dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia
i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia
nagrody oraz upowszechnienia danych osobowych Uczestnika jako laureata Konkursu, a także w
zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej
przez Uczestnika Konkursu licencji. Podane w powyższy sposób dane będą także udostępniane
podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z
realizacją Konkursu i jego tematyką a także prezentacją jego Uczestników i laureatów oraz ich prac
konkursowych.
W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy i dokumentacji
Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim.
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XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje na temat Konkursu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej
Organizatora, stronie internetowej kampanii.
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Informacji dotyczących Konkursu udziela:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”
Tel. (91) 307 06 46
Tel. 500 009 865
e-mail: konkurs@tecza.org.pl

