Regulamin konkursu “Żyj, baw się, ODDYCHAJ!”
§1 Organizatorzy Konkursu
Organizatorami Konkursu są:
-

Tatrzański Klub Fotograficzny im. Witkacego PTTK Zakopane

Podhalański Alarm Smogowy
Urząd Miasta Zakopane
Urząd Gminy Poronin

zwani są dalej łącznie „Organizatorami”.
§2 Cele Konkursu
1. Podniesienie świadomości dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na temat
zanieczyszczeń powietrza oraz jego ochrony.
2. Kształtowanie zachowań proekologicznych.
3. Zmiana społecznego nastawienia wobec nieprawidłowych zachowań dot. np.:
spalania śmieci.
4. Wzmocnienie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
5. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska
naturalnego.
6. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt.

§3 Czas trwania Konkursu
Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w terminie od dnia 01 marca 2018 r. do dnia
29 marca 2018 r. W przypadku osób niepełnoletnich, do pracy należy dołączyć pisemną
zgodę rodziców/opiekunów uczestnika konkursu w formie skanu lub oryginał (załącznik
nr 1 do regulaminu). Brak zgody będzie równoznaczny z wykluczeniem pracy z
konkursu.
§4 Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu może być kazdy fotografujący, za wyjątkiem pracowników
Organizatorów oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i
przeprowadzaniu Konkursu.
Konkurs jest podzielony na 3 kategorie wiekowe:
-

Uczniowie szkół podstawowych
Uczniowie szkół średnich oraz gimnazjów
Dorośli

§5 Temat konkursu
Tytuł tegorocznego konkursu brzmi “Żyj, baw się, ODDYCHAJ!”
Glowne zalozenia:
1. Zobrazowanie sposobu mającego na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń
powietrza lub jego likwidację,
2. Pokazanie dlaczego warto zadbać o ochronę jakości powietrza,
3. Ukazanie pozytywnych efektów czystego powietrza.

§6 Zdjęcia konkursowe
Do konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w dowolny sposób (oczywisty i
nieoczywisty) nawiązują do tematu Konkursu, o którym mowa w § 5, i zostały wykonane
przez Uczestnika nie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem Konkursu. Zgłoszone
mogą zostać zdjęcia zarówno dotychczas publikowane jak i niepublikowane, jednakże z
wyłączeniem zdjęć zgłoszonych do innego konkursu.
Zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „jpg” w
najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż
3000 px na dłuższym boku. Zdjecia powinny byc wysłane na adres mailowy:
fotowitkacy@gmail.com
Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu,
kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz
manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne.
Zdjęcia zgłaszane do Konkursu, w tytule pliku, powinny zawierać imię i nazwisko osoby
zgłaszającej pracę, oraz tytuł zdjęcia.
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych zdjęć.

Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

§7 Jury Konkursu
Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, w którego skład będą
wchodzić profesjonalni fotografowie, oraz reprezentanci Organizatorów.
Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą
niejawne.
Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury
Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach
nie są udostępniane.

§8 Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu
Spośród zdjęć zgłoszonych do Konkursu jury wybierze po 3 zwycięskie zdjęcia z każdej
kategorii. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu drogą mailową.

§9 Nagrody konkursowe
Nagrody konkursowe zostaną ufundowane przez Organizatorów Konkursu

§10 Prawa autorskie
Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:
1. 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. oświadcza, iż 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. udziela Organizatorom 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; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i
trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w
zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z
osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji
przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za
pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem
do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach
kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie
(reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie
rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 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; wykorzystanie
interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie 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;
wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych,
informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia
z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego,
wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie,
obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację,
adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;

Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z
poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej
na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu
Konkursu.
§11 Dane osobowe
Przystępując do Konkursu, każdy jego 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z
udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody
oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także
w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora oraz Współorganizatora
uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji.
W/w dane będą także udostępniane w szczególności 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.

§12 Postanowienia końcowe

Każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmują Organizatorzy.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa
polskiego.
Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd
miejsca siedziby Organizatora.

