Regulamin konkursu FOTOGRAFICZNEGO JAKIE ZNACZENIE MA DLA CIEBIE WODA?
dla młodzieży w wieku 13-19 lat

§ 1.
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego zwanego dalej „konkursem” jest Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim.
2. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Wody i ma na celu podnoszenie świadomości
nt. globalnych wyzwań wodnych poprzez wyłonienie najciekawszych zdjęć spełniających wytyczne
zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Tematyka zdjęć obejmuje dowolną interpretację hasła: JAKIE ZNACZENIE MA DLA CIEBIE
WODA?
4. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być młodzież w wieku 13-19 lat, która zapoznała się z niniejszym
regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Złożenie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
3. Każdy Uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie
4. Uczestnicy konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem
zgłoszenia konkursowego.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Zgłaszane prace konkursowe nie mogą naruszać przepisów prawa, w szczególności nie mogą
zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
7. Prace muszą być pracami autorskimi, nienagradzanymi ani niepublikowanymi wcześniej.
8. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać następujące elementy:
a. podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu;
b. zdjęcie w wersji cyfrowej w formacie: JPG lub PNG
9. Zdjęcia autorów niespełniających warunków niniejszego regulaminu nie biorą udziału w
konkursie i podlegają zniszczeniu w terminie 3 tygodni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

§ 3.
Termin
1.
2.
3.

Konkurs rozpoczyna się 22 marca 2021 roku.
Zdjęcia konkursowe należy przesłać do dnia 7 kwietnia 2021 roku. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu prac.
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 21 kwietnia 2021 roku.
§ 4.
Zasady zgłaszania uczestnictwa w konkursie

1.
2.

Zdjęcia z formularzem zgłoszeniowym, zwane dalej łącznie „zgłoszeniem konkursowym”, należy
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: monika.michna@star-wik.pl
Zgłoszenia nadesłane lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 3 ust.2 nie wezmą udziału
w konkursie i nie będą oceniane.
§ 5.
Nagrody

1.

2.

Komisja konkursowa przyzna następujące nagrody:
a. nagroda za zajęcie pierwszego miejsca: aparat INSTAX
b. nagroda za zajęcie drugiego miejsca: zegarek Smartband
c. nagroda za zajęcie trzeciego miejsca: głośnik przenośny
d. nagroda internautów: aparat INSTAX
Nagrody zostaną dostarczone na koszt organizatora laureatom konkursu.
§ 6.
Kryteria oceny prac konkursowych

1.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a. pomysł /oryginalność
b. spójność z tematyką
c. poprawna jakość zdjęcia
§ 7.
Komisja konkursowa i rozstrzygnięcie konkursu

1. Zdjęcia na podstawie kryteriów wskazanych w § 6 regulaminu oceniać będzie Komisja powołana
przez Organizatorów oraz internauci.
2. Organizator opublikuje wszystkie prace konkursowe na stronie Facebook, na której pod postem
konkursowym internauci będą wybierać zdjęcie w kategorii nagroda internautów. Nagroda
zostanie przyznana autorowi zdjęcia z największą ilością polubień lub serduszek.
3. Komisja wybierająca autorów miejsca I, II i III podejmuje decyzję większością głosów.
4. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do dnia 21.04.2021 r.
5. Decyzje Komisji są ostateczne, bez możliwości odwołania.
§ 8.
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1.

2.

Uczestnik konkursu oświadcza i zapewnia, iż:
a. przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do zdjęć,
którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b. przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do zdjęć nie zagrażają i nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
Zgłoszenie zdjęcia do konkursu i podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze
zgodą na nieodpłatne przeniesienie na organizatora majątkowych praw autorskich do zdjęcia na
warunkach określonych w Regulaminie, zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
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3.

4.

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231). Tym samym prace stają się własnością
organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego korzystania ze zdjęć na następujących polach
eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką;
b. prezentowanie i publikacja prac konkursowych w celach edukacyjnych,
promocyjnych, w prasie, w materiałach drukowanych, na stronie internetowej oraz w
Socjal Mediach organizatora;
Uczestnicy wyrażają zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska do wiadomości publicznej.
§ 9.
Przetwarzanie danych osobowych

1.

Organizator będzie zbierał następujące dane Uczestników:
a. imię i nazwisko autora pracy
b. dane kontaktowe autora pracy
c. rok urodzenia

2.

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

3.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować.

4.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji
STAR-WiK Sp. z o.o.; 83-200 Starogard Gdański, znajdują się pod adresem mailowym: iodo@starwik.pl
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu,
a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik
odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
realizacji Konkursu, zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega zniszczeniu.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia, nazwiska w celu informowania o wynikach
Konkursu.
Uczestnik w każdej chwili ma prawo żądania od Organizatora konkursu

5.

6.

7.
8.

a.
b.
c.
d.

dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania;
sprostowania swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

9.

Jednocześnie przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Dane osobowe Uczestników po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną
usunięte w terminie miesiąca z wyjątkiem imion i nazwisk autorów pracy.
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§ 10.
Postanowienia końcowe.
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W przypadku poniesienia przez Organizatorów szkody powstałej z tytułu niespełnienia przez
Uczestnika, a w szczególności Zwycięzcy konkursu warunków, o których mowa w § 8,
Organizatorom przysługuje wobec Uczestnika roszczenia o naprawienie powstałej szkody.
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Załącznik

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:
JAKIE ZNACZENIE MA DLA CIEBIE WODA?

Imię i nazwisko i rok urodzenia autora pracy:
…...................................................................................................................

Dane kontaktowe:
………………………………………………………………………………………………………………..
…..............................................
Podpis autora pracy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych, przez Organizatora Konkursu
fotograficznego, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem
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
(popularnie zwane RODO).

…....................................................................................................
(data i czytelny podpis autora pracy)

Zgoda
Przekazuję nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy konkursowej zgodnie z
art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019
poz. 1231) organizatorowi konkursu fotograficznego i udzielam mu nieodpłatnie zgody na
wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

…………..…..............................................
data i czytelny podpis autora pracy
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