REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KALEJDOSKOP NADZIEI 2020"
ORGANIZATOR KONKURSU
§1
Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą „KALEJDOSKOP NADZIEI 2020” jest Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319, wpisane do
rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000309642, posługujące się numerem REGON: 357163257 oraz NIP: 6762144781,
zwane dalej „Organizatorem”.
ADRESACI KONKURSU
§2

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby od 13 do 26 roku życia mające
stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami".
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie rodzin tych osób
(tj.: krewni i powinowaci w linii prostej, ich przysposobieni i przysposabiający, a także rodzeństwo).
CEL KONKURSU
§3
Celem Konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności, wrażliwości artystycznej i spojrzenia na
otaczającą rzeczywistość przez pryzmat wydarzeń zachodzących w Polsce wiosną 2020 roku. Konkurs jest spojrzeniem
oczami dzieci i młodzieży na okres pandemii w Polsce; życia w domu w czasie kwarantanny wiosną 2020 roku;
dostrzeżeniem wielkiego oddania ludzi, którzy nieśli innym nadzieję; utrwaleniem na zdjęciach aktów patriotyzmu
i działań na rzecz Polski i Polaków w trudnym dla całego społeczeństwa czasie pandemii.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
§4

1. Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Konkurs trwa od dnia 01.05.2020 r. do dnia 20.06.2020 r. włącznie.
UCZESTNICTWO W KONKURSIE
§5

1.
2.

Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien przesłać pracę – zdjęcie lub zdjęcia o tematyce określonej w § 6
ust. 1 Regulaminu i wypełnić formularz konkursowy zamieszczony na stronie www.nadzieja-krakow.org.pl.
3. Formularz zgłoszeniowy wymaga podania następujących informacji i treści:
1) imienia i nazwiska Uczestnika;
2) daty urodzenia Uczestnika;
3) adresu e-mail Uczestnika;
4) numer telefonu Uczestnika;
5) treści pracy, zgodnie z § 6 ust.1;
6) tytuł pracy;
7) nieobowiązkowy opis do pracy.
4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu z wyłączeniem § 5 ust. 3
pkt 7 powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
5. Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno zgłoszenie własnego autorstwa w jednej, dwu lub trzech kategoriach.
6. Przesłanie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowi potwierdzenie, że Uczestnik:
1) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i je akceptuje;
2) nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych;
3) wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przesłanego zdjęcia ze swoim imieniem, nazwiskiem na stronie
internetowej www.nadzieja-krakow.org.pl oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
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i wykorzystywanie ich w celach wydawniczych, wystawienniczych, promocyjnych i marketingowych
Organizatora;
4) w przypadku zdjęć, na których znajdują się inne niż Uczestnik osoby (obejmujących wizerunek twarzy),
Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku lub w
przypadku osób niepełnoletnich zgodę ich przedstawicieli ustawowych.
7. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej pod względem
terytorialnym, niewyłącznej, przenoszalnej licencji na wykorzystywanie pracy na wymienionych poniżej polach
eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w szczególności poprzez wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu - udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie w sieci Internet; w siedzibie Organizatora;
4) wykorzystywanie w działaniach wydawniczych, wystawienniczych, promocyjnych i marketingowych
Organizatora, w szczególności na rzecz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i
Słabowidzących Nadzieja, w tym w ramach publikacji i reklamy lub promocji jego działań lub usług poprzez
wystawy, wydawnictwa, w kanałach social media, w szczególności na portalach Facebook i Instagram, bez
względu na ilość nadań, emisji, wyświetleń i wytworzonych egzemplarzy.
8. W ramach udzielonej licencji Organizator uprawniony jest do rozporządzania pracą oraz ma prawo udostępniania
jej do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§6

1. Konkurs Fotograficzny pod nazwą „Kalejdoskop Nadziei 2020” obejmuje prace fotograficzne - zdjęcia w trzech
kategoriach:
1) „Wiosna 2020 w domu",
2) „Ludzie nadziei”,
3) „Patriotyzm w czasie pandemii”.
2. W ramach Konkursu, Uczestnicy przesyłają pracę w jednej, dwóch lub we wszystkich trzech kategoriach - zdjęcie
prezentujące spojrzenie na otaczającą rzeczywistość przez pryzmat wydarzeń zachodzących w Polsce wiosną 2020
roku. Praca/ce stanowiąca/ce przedmiot autorstwa Uczestnika może być wykonana/e techniką dowolną. Każdy
uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 ( słownie: jedno) zdjęcie w każdej kategorii w formacie JPG/JPEG, BMP,
TIF, PNG. Maksymalny rozmiar zdjęcia nie może przekroczyć 10 mb. Praca tematycznie powinna nawiązywać do
zadania konkursowego - „Spojrzenia na otaczającą rzeczywistość przez pryzmat wydarzeń zachodzących w Polsce
wiosną 2020 roku ". Zdjęcie/cia musi/szą zostać wysłane za pomocą formularza zgłoszeniowego.
3. W Konkursie zostaną nagrodzone osoby, które wykażą się w swoich pracach oryginalnością i kreatywnością.
4. W Konkursie nie będą uwzględniane prace, które nie są zgodne z tematyką Konkursu, zawierają treści zabronione
przez prawo, są obraźliwe, mogą naruszać prawa osób trzecich lub są niezgodne z Regulaminem Konkursu. O tym,
że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
5. W Konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie były nigdzie publikowane i nie były zgłaszane w ramach
żadnego innego konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac, które nie spełniają warunków Konkursu.
7. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw
osób trzecich w związku z przesłanymi Organizatorowi pracami. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi
wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek
wykorzystania wadliwego prawnie pracy.

KOMISJA KONKURSOWA
§7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym rozwiązywaniem ewentualnych spornych kwestii i przyznaniem
nagród, czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa działa w następującym składzie:
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1) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja Przewodniczący Komisji;
2) Członek Zarządu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja - Członek
Komisji;
3) Członek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja - Członek Komisji
4) Krakowski artysta fotografik - Członek Komisji;
5) Młodzieżowy artysta fotografik – Członek Komisji;
6) Przedstawiciel dzieci i młodzieży – Członek Komisji.
3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów spośród Uczestników, którzy przesłali pracę – zdjęcie lub zdjęcia w okresie
trwania Konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU
§8

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 20.07.2020 roku poprzez zamieszczenie listy laureatów do publicznej
wiadomości na stronie internetowej: www.nadzieja-krakow.org.pl.
2. Lista laureatów będzie zawierać imiona i nazwiska 5 (pięciu) Uczestników w każdej kategorii. Dodatkowo Organizator
zastrzega sobie prawo do opublikowania najciekawszych prac wybranych przez Komisję Konkursową wraz
z imieniem i nazwiskiem ich autorów pod adresem strony internetowej, wskazanym w ust. 1 oraz Facebook.
3. Niezależnie od ogłoszenia listy laureatów na stronie internetowej www.nadzieja-krakow.org.pl, Organizator
zawiadomi laureatów o wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Uczestnika
w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 5 ust. 3.
NAGRODY
§9

1. W Konkursie zostanie wyłoniona liczba 5 (pięciu) laureatów w każdej z kategorii, z których:
1) osoba, która zajmie w Konkursie miejsce 1 otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych),
2) osoby, które zajmą w Konkursie miejsca od 2 do 3 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł (trzysta
złotych),
3) osoby, które zajmą w Konkursie miejsca od 4 do 5 otrzymają: otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł
(dwieście złotych).
2. Przekazanie nagród nastąpi na wskazany przez Uczestnika numer rachunku bankowego otrzymany od Uczestnika,
który znalazł się w gronie 5 laureatów w każdej kategorii po ogłoszeniu wyników Konkursu.
3. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 14 dni od przesłania na adres e-mail Organizatora numeru rachunku
bankowego Uczestnika lub osoby upoważnionej do odbioru nagrody (wraz z upoważnieniem).
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.
5. Nagrody są wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych ze względu na to, że wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.
6. Fundatorami nagród są Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków oraz Partnerzy Konkursu.
7. Lista Partnerów Konkursu będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Stowarzyszenia Nadzieja.
8. Szczegółowe warunki realizacji i korzystania z nagród dostępne są na stronie internetowej: www.nadziejakrakow.org.pl.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 10

1. Administratorem danych osobowych Uczestników w ramach Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu realizacji Konkursu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonywania umowy (art. 6 ust 1 litera b RODO);
2) w celu ochrony uzasadnionych interesów - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust 1 litera f RODO);
3) w celu spełnienia obowiązków publicznoprawnych - w związku z niezbędnością ich przetwarzania do
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
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3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na terytorium Unii Europejskiej.
4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do
momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych nie jest
możliwe uczestnictwo w Konkursie.
6. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są wykorzystywane,
uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych,
kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie
przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez Administratora (art. 15 RODO);
2) kopii danych osobowych, których nam dostarczył i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu
podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli dane osobowe
są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);
3) sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
4) usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO);
5) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1 RODO);
8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kancelaria@uodo.gov.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11

1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji przyznania nagrody Uczestnikom, w przypadku którym
stwierdzono naruszenie przepisów prawa lub nieprzestrzegania zasad Konkursu.
2. Uczestnicy chcący zgłosić zastrzeżenia dotyczące Konkursu powinni przesłać je pocztą elektroniczną na adres:
kalejdoskop@nadzieja-krakow.org.pl w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu.
3. Organizator zobowiązany jest dołożyć starań w celu udzielenia odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie, jednak
nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżenia.
4. Informacja o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń zostanie przesłana Uczestnikowi na adres e-mail, z którego zostało
wysłane zastrzeżenie, chyba że Uczestnik wskaże inny adres. Zgłoszone zastrzeżenie powinno zawierać imię
i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i powód złożenia zastrzeżenia.
5. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować
elektronicznie na adres e-mail kalejdoskop@nadzieja-krakow.org.pl
6. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem strony internetowej www.nadzieja-krakow.org.pl. Opublikowanie
Regulaminu Konkursu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 5, jest jednoznaczne z podaniem go do
wiadomości Uczestników i wejściem w życie. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych.
7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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