Wiosenny Konkurs Fotograficzny
REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem fotograficznego konkursu wiosennego oraz sponsorem nagród jest Miejski Ośrodek
Kultury w Orzeszu zwany w dalszej treści Organizatorem.
2. Celem konkursu jest:
- upowszechnianie fotografii i zachęcanie do rozwijania zainteresowań
- prezentacja talentów
- aktywizacja mieszkańców podczas pandemii
3. Nabór prac konkursowych od 25 marca 2021 do 25 kwietnia 2021
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MOK, członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
II. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego wiosenne motywy w dowolnej interpretacji.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko 1 zdjęcie. Technika wykonania prac dowolna.
2. Parametry zdjęcia w wersji elektronicznej: pliki format JPG, TIF lub GIF, rekomendowana rozdzielczość
minimum 300 dpi, wymiary: minimum 1600 x 1200 pikseli.
3. Wykonane zdjęcie należy dostarczyć w formie cyfrowej poprzez e- mail na adres impreza@mok-orzesze.pl.
- przesłany plik należy opisać następująco:
- imię i nazwisko autora, wiek autora,
- tytuł pracy,
- datę i miejsce wykonania, ewentualnie opis fotografii
- należy uzyskać potwierdzenie dostarczenia wysłanego pliku w postaci wiadomości zwrotnej e-mail od
pracownika MOK Orzesze lub bezpośrednio pod nr tel. 32/2213508
- dodatkowo uczestnik przesyła skany wypełnionej Karty zgłoszenia wraz załącznikami
4. Rozstrzygnięcie konkursu 30 kwietnia 2021 na stronie www.mok-orzesze.pl oraz facebook.com/mokorzesze.
Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zostaną powiadomione mailowo o wynikach Konkursu.
5. Fotografie konkursowe będą oceniane przez powołaną przez Organizatora komisję, która będzie brała pod
uwagę:
- pomysł i interpretację tematu
- ogólny wyraz artystyczny
6. Zdjęcia nadesłane po terminie lub o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo,
bądź nie spełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą dyskwalifikowane
z udziału w Konkursie bez obowiązku informowania o tym osób, które nadesłały takie fotografie.
Zgłoszona do konkursu fotografia nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek
podmiotów, nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr
osobistych lub prawa do ochrony wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani
jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego.
7. Jury Konkursu przyzna miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. Oprócz nagród Organizator zastrzega sobie
możliwość przyznania wyróżnień lub innego podziału nagród.

III. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA OSÓB TRZECICH
1. Uczestnik Konkursu składając swój podpis na Karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a. dostarczona fotografia jest wolna od praw osób trzecich i w całości stanowi własność Uczestnika tzn. posiada
on pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej
publikacji lub innego rozpowszechniania,
b. W przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich
wizerunku,

c. przenosi nieodpłatnie, niewyłączną licencję co do praw autorskich majątkowych do zgłoszonych fotografii/
zdjęć na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) w tym szczególnie w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej
Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
d. przekazana licencja do praw autorskich majątkowych nie narusza czyichkolwiek praw autorskich.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw
określonych powyżej, uczestnik Konkursu zrekompensuje organizatorowi, jako osoba wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń
odszkodowawczych, pokrywając wszelkie zobowiązania Organizatora, jakie powstaną z tego tytułu.
3. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na bezpłatne
wykorzystanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, we wszystkich znanych
w chwili podania formach przekazu, takich jak formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo na
dokonywanie dowolnych opracowań i modyfikacji prac, wraz z prawem do wykorzystania wyników
opracowania w podanej wyżej formie, a w szczególności do wykorzystania zdjęcia w wydawnictwach
promujących Organizatora (takich jak np. ulotka, folder, album, kalendarz, strona internetowa Organizatora,
profil Organizatora na Facebooku itp.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wypełniając aplikację (kartę) zgłoszeniową uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o danych).
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Jeżeli nastąpi taka konieczność Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i nieudzielania
wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury Konkursu
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, co do którego istnieje podejrzenie, że działa
sprzecznie z niniejszym Regulaminem.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.mok-orzesze.pl.

KARTA ZGŁOSZENIA
………………………………………………………..….
imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek,

……………………………………………………………
miejscowość zamieszkania

……………………………...............................................
adres e-mail
Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………….……………………...
Data i miejsce wykonania zdjęcia ………………………………………………..
Krótki opis/co przedstawia . …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
Ubiegając się o dopuszczenie do udziału w Wiosennym Konkursie Fotograficznym:
Oświadczam/y że zapoznałem/am i akceptuję warunki Regulaminu konkursu fotograficznego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury z siedzibą w Orzeszu, ul. Rynek 1 moich danych osobowych
zawartych w Formularzach zgłoszeniowych w celu uczestnictwa w Wiosennym Konkursie Fotograficznym.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku otrzymania tytułu laureata Wiosennego Konkursu Fotograficznego lub wyróżnienia moich zdjęć, wyrażam zgodę
na publikację i zamieszczenie przez Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Orzeszu moich danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska na stronie internetowej Organizatora, jego profilu facebook, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu.
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a, mam zdolność do czynności prawnych oraz, że zapoznałem/am się
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

…………………………………………….……………….
czytelny podpis uczestnika, data
Załącznik 1
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z
późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu z siedzibą przy ul.
Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo
kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie pod numerem:
784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu uczestnictwa w Konkursie
i ogłoszenia wyników na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane
osobowe na jego polecenie. Dane osobowe laureata konkursu lub autorów zdjęć wyróżnionych mogą zostać
opublikowane i zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz jego profilu
facebook,
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook
z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z
zasadami określonymi przez Facebook.
W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,
USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności
UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
7. Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji konkursu a po tym czasie przez
okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ośrodka. W przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
8. Z uwzględnieniem celów przetwarzania każdy Uczestnik posiada prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, sprostowania, ich
przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- sprzeciwu wobec przetwarzania,
- usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody.
Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

…………………………………………………………….……………….
(czytelny podpis uczestnika konkursu)

Załącznik 2

…………………………………………
(miejscowość i data)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII
WRAZ Z DANYMI KONTAKTOWYMI

Ja niżej podpisany – +
Imię...................................................... Nazwisko ..................................................................................,
zamieszkały/a w (pełny adres)...................................................................................................................
PESEL ........................................................................... tel ………………………………………….
Potwierdzam, że przeniosłem/am nieodpłatnie na Miejski Ośrodek Kultury niewyłączną licencję co do praw autorskich
majątkowych do fotografii zgłoszonej przeze mnie do Wiosennego Konkursu Fotograficznego
W szczególności obejmuje to następujące pola eksploatacji:
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie
i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej
sieci WWW (Internet), oraz w formie drukarskiej, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowego, swobodne używanie i
korzystanie z fotografii oraz pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji dokonywane przez Organizatora bez
konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia
Oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcie jest wynikiem mojej osobistej, samodzielnej twórczości, nie narusza praw, dóbr
i godności osób trzecich, posiadam do nich nieograniczone wszelkie prawa, w tym majątkowe i osobiste prawa autorskie oraz, że
uzyskałem/am zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich wykonanie oraz zgodę na wykorzystanie tych
wizerunków w zakresie konkursu oraz w innych celach promocyjnych.
W przypadku zasadnego wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw autorskich
zobowiązuję się wstąpić w miejsce Organizatora do wszczętego postępowania lub zrekompensować mu – wedle jego wyboru –
koszty z nim związane, zwalniając go tym samym od jakichkolwiek kosztów, jakie powstaną z tego tytułu.
Zgoda zostaje wyrażona: bezterminowo, nieodpłatnie, nieodwołanie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych.

…………………………………………
(czytelny podpis autora zdjęć)

