
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„75-LECIE POLSKIEGO POMORZA Z ZAMKIEM W TLE”

§ 1.

1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z Fotoklubem Zamek z siedzibą w Szczecinie
ogłasza konkurs fotograficzny pt. „75-lecie polskiego Pomorza z Zamkiem w tle” (dalej:
Konkurs).

2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się Konkurs.
3. Organizatorem Konkursu jest Zamek Książąt Pomorskich i Fotoklub Zamek z siedzibą w

Szczecinie ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, e-mail: edukacja@zamek.szczecin.pl (dalej:
Organizator).

4. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, iż jest skierowany do wszystkich osób
fotografujących zarówno amatorów jak i profesjonalistów, z wyłączeniem pracowników
Organizatora, członków klubu, członków rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w
organizowaniu i przygotowaniu Konkursu (dalej: Uczestnicy).

5. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – zobowiązuje się je do
załączenia zgody na udział w Konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna
(przedstawiciela ustawowego).

6. Konkurs jest tematyczny: „75-lecie Polskiego Pomorza z Zamkiem w tle”. Tematyka
zgłaszanych prac konkursowych powinna koncentrować się wokół dziejów Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie po 1945 roku. Zgłosić więc można zarówno zdjęcia wykonane
współcześnie, ale także fotografie z rodzinnych albumów „z Zamkiem w tle”. (data powstania
poszczególnych zdjęć nie ma znaczenia). Prace mogą przedstawiać cały obiekt, jak też
fragmenty czy zamkowe detale. Oczekujemy od uczestników oryginalnego i niebanalnego
spojrzenia na tematykę konkursu.

7. Organizatorzy Konkursu oczekują także na pamiątkowe zdjęcia Zamku Książąt Pomorskich,
które poza Konkursem pokazane będą na stronie internetowej Organizatora
www.zamek.szczecin.pl

§ 2.

1. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2020 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
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4. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi po 15 września 2020 r. na stronie internetowej Organizatora
www.zamek.szczecin.pl w zakładce Konkurs Fotograficzny.

5. O terminie oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród Uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany w karcie zgłoszenia oraz
na stronie internetowej Organizatora.

§ 3.

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Każdy z uczestników Konkursu może nadesłać maksymalnie 5 prac (5 zdjęć). Plik z każdym ze

zdjęć powinien być nazwany w następujący sposób: imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, numer
zdjęcia.

3. Od Uczestników wymaga się, by wraz z przesyłanymi zdjęciami przedłożyli również kartę
zgłoszenia.

4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów zawartych w Regulaminie nie biorą udziału w
Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie opisanych.

5. W przypadku, gdy Fotografia zwiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do
karty zgłoszenia oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku
w ramach fotografii.

6. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
1) Uczestnik albo jego przedstawiciel ustawowy, wysyłając zgłoszenie na warunkach

określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje
go.

2) Uczestnicy czy też ich przedstawiciele ustawowi przystępując do Konkursu wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) przez
Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji.

3) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na stronach
Organizatora lub eksponowanie ich w celach promocyjnych konkursu, w tym poza
granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej,
zawierających nadesłane zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem, w przypadku
zakwalifikowania zdjęć do wystawy pokonkursowej.

4) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie
prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać.

5) Przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w
szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

§ 4.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego Zgłoszenia, tj. wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszenia (skan) oraz fotografii.

2. Wymagania dotyczące nadsyłanych zdjęć obejmują:
1) Formę nadsyłanych zdjęć:

a) Zdjęcia w wersji cyfrowej (format tiff, jpg – z minimalna kompresją, BMP – tryb RGB.
b) Wielkość: krótszy bok minimum 3500 pikseli i minimum 250 dpi (ułatwi to organizatorowi

ich szybką późniejszą publikację w ewentualnej wystawie pokonkursowej).
2) Możliwe sposoby dostarczenia zgłoszeń:

a) Przesłanie plików z fotografiami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
fotoklubzamek@interia.pl z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY pod warunkiem,
że wiadomość z załącznikiem, załącznikami nie przekracza łącznie 25 mb.

b) Przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
fotoklubzamek@interia.pl z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY o oczekującym
pliku lub plikach zawierających fotografię do pobrania z serwera (np. dropbox,
wetransfer lub inny), na którym Uczestnik Konkursu umieścił swoją pracę wraz z linkiem
download dla plików powyżej 25 mb.

3. Organizator zobowiązuje się do wysłania na adres e-mail Uczestnika potwierdzenia otrzymania
zdjęć za pośrednictwem poczty elektronicznej i przyjęcia ich do rywalizacji konkursowej w ciągu
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5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Organizatora w
ww terminie prosi się Uczestnika o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu wyjaśnienia niniejszej
kwestii.

4. Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace nie spełniające
kryterium jakościowego nie będą oceniane.

§ 5.

1. Organizator powołuje Jury Konkursowe (dalej:Jury). W skład Jury będą wchodzić eksperci z
dziedziny fotografii. Zadaniem Jury będzie dopilnowanie prawidłowego przebiegu Konkursu oraz
ocena prac konkursowych.

2. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni laureatów i przyzna następujące nagrody:

1 miejsce – aparat fotograficzny

2 miejsce – statyw fotograficzny

3 miejsce – tablet graficzny

3 wyróżnienia – dyski zewnętrzne

3. Werdykt Jury ma moc ostateczną.

§ 6.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych w tym poza granicami
kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających
nadesłane zdjęcia. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane.
Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac nadesłanych na Konkurs w celach
promocji Konkursu. Przewiduje się publikację pokonkursowego katalogu z nagrodzonymi i
wybranymi pracami. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po jego
jednym egzemplarzu.

§ 7.

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą fotografii i przysługują mu autorskie prawa
osobiste i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) do fotografii.

2. Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie, nieodwoływalnej licencji bez
odpłatności na korzystanie z przekazanych Organizatorowi fotografii na terytorium całego świata
poprzez (możliwe pola eksploatacji utworu):
a) Publiczne udostępnianie, wystawianie, wyświetlenie, odtworzenie, w taki sposób, aby każdy

mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) Wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację dowolną techniką,
c) Jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych,
d) Publikację za pośrednictwem dowolnego środka, w tym w wersji elektronicznej w globalnej

sieci WWW (internet) oraz w formie drukowanej,
e) Wprowadzenie do obrotu oryginałów fotografii wraz z ich opracowaniem albo egzemplarzy,

na których fotografię utrwalono, w tym udostępnianie, użyczanie lub najmowanie oryginału
lub egzemplarzy,

f) Rozpowszechnianie w prasie, w sieci telewizyjnej, w sieci internetowej, na plakatach oraz
we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

g) Swobodne używanie i korzystanie z fotografii oraz ich pojedynczych elementów w zakresie
reklamy i promocji dokonywane przez Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się do pozostawienia oznaczeń autorstwa wykorzystanych fotografii.
4. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie za wykorzystywanie

fotografii na jakimkolwiek odrębnym polu eksploatacyjnym.
5. Uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw

własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały



zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich.
Uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw osób trzecich zarówno wobec
Organizatora jak i ww. osób trzecich.

6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
1) Może rozporządzać prawami autorskimi do fotografii, które zgłasza do Konkursu,
2) Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich,
3) Fotografie nie są przeróbką, opracowaniem czy też adaptacją cudzej fotografii,
4) Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w całości

oraz zgodą autora na wystawienie i ewentualną publikację nadesłanych prac.

§ 8.

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 [dalej: RODO],
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, z
siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, adres e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl numer tel.
+48 91 434 83 11, instytucja kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru
prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ
[dalej: Administrator].

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem Administratora, adres poczty
elektronicznej: iod@zamek.szczecin.pl numer telefonu: +48 91 434 83 11.

3. Administrator będzie przetwarzał dane Uczestników w celu niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu oraz wykonania czynności objętych Regulaminem Konkursu, na podstawie: art. 6 ust.
1 lit a RODO tj. Pani/Pana zgody ( „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).

4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
oraz przez okres wynikający z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. Uprawnienia Uczestników związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych
są zawarte w rozdziale III RODO. W każdym czasie Uczestnik jest uprawniony do żądania:
1) dostępu do swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie niezbędnych danych osobowych w Karcie Zgłoszenia Uczestnika jest warunkiem
udziału w Konkursie.

7. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą służyły do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

§ 9.

1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniony na stronie Organizatora i w jego siedzibie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do odwołania

Konkursu.
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3. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu skutkuje niedopuszczeniem prac Uczestnika do
Konkursu.

4. Wszelkie sprawy sporne powstające na tle Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. W
przypadku potrzeby rozstrzygnięć sądowych, sądem właściwym do postepowania jest sąd
właściwy dla siedziby Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.


