Regulamin konkursu „InterTony Moments”

I ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu „InterTony Moments” jest Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i
Człuchowskiej, 89-600 Chojnice, ul. Wysoka 3, tel. 608287831, e-mail: frzchicz@gmail.com
2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego z zakresu kultury pn. „Organizacja
działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2019
roku” realizowanego przy wsparciu środkami Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego.
II CELE KONKURSU:
- prezentacja fotografii z wydarzenia festiwalowego,
- gromadzenie dokumentacji fotograficznej,
- przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią, wolontariatem oraz organizacją festiwalu
muzycznego tematu w formie zapisu zdjęciowego,
- stworzenie możliwości prezentacji w formie wystawy.
Nadsyłane prace prezentowane będą na bieżąco na stronie i fanpage’u festiwalu InterTony.
Podsumowaniem konkursu będzie wystawa „InterTony Moments”.
III UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas
IV Festiwalu InterTony 15 czerwca 2019 roku.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna.
3. W konkursie nie biorą udziału osoby pełniące funkcje w organach Organizatora.
IV FORMAT PRAC:
Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, w wysokiej rozdzielczości - 300 dpi,
pozwalającej na wydruk dobrej jakości w formacie A3.
V TERMIN NADSYŁANIA PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:
1. Termin nadsyłania prac upływa 8.12.2019 roku o godzinie 24:00. Decyduje data wpływu na
skrzynkę Organizatora.
2. Fotografie nadsyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź poprzez przesłanie linku do
serwera transferowego na adres e-mail frzchicz@gmail.com wraz z wypełnionym skanem karty
zgłoszenia konkursowego „InterTony Moments”.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy „InterTony Moments” w
grudniu 2019 roku.
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VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 10 fotografii. Wszystkie fotografie
powinny zostać zgłoszone jednocześnie w wiadomości zatytułowanej „InterTony Moments”.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanej karty zgłoszenia konkursowego „InterTony
Moments” stanowiącej załącznik do regulaminu.
3. Zdjęcie może być wykonane dowolną techniką.
4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających
zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji
koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (dodawanie lub odejmowanie elementów, zmiana oryginalnej
kompozycji zdjęcia, łączenie kilku fotografii itp.) są niedopuszczalne.
5. Każde zdjęcie powinno być podpisane w nazwie pliku przez autora jego imieniem i nazwiskiem oraz
tytułem zdjęcia.
6. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, na które autor udziela licencji niewyłącznej i prawa do
wykonywania zależnego prawa autorskiego, o których mowa w części VIII regulaminu.
7. Organizator nie odpowiada za jakość techniczną nadesłanych prac, prace nie spełniające
kryterium jakościowego nie będą oceniane.
VII NAGRODY
1. Jury powołane przez Organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna trzy nagrody
rzeczowe za łączną kwotę około 350 zł brutto.
2. Autorzy zdjęć zakwalifikowanych na wystawę otrzymają ponadto od Organizatora upominki.
VIII PRAWA ORGANIZATORÓW
1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu zgody na
bezpłatne wykorzystanie zdjęć bez wynagrodzenia, tj. udzieleniem niewyłącznej, nieograniczonej
terytorialnie i czasowo licencji do nadesłanych zdjęć, na polach eksploatacji wymienionych poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co
obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotnego łączenia z innymi utworami, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
f) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
g) eksploatację w Internecie, na stronach www,
h) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
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2. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w
szczególności

prawo

do

dokonywania

opracowań

oraz

do

korzystania

i

rozporządzania

opracowaniami zdjęć bez wynagrodzenia.
3. Nadsyłając zdjęcia, 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 naruszenia praw osób trzecich.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej fundacja.pomorskie.info oraz w siedzibie
Organizatora.
2. Niemożność doręczenia nagrody z powodu podania przez Uczestnika błędnych lub niepełnych
danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez
Uczestnika w inny sposób.
3. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Organizator pozostawia sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku nagród.
5. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
6. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

3

Załącznik do regulaminu

Karta zgłoszenia konkursowego „InterTony Moments”
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora:…………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ...............................................................................................................
Numer telefonu: ......................................................................................................................
Adres e-mail:…………………………………………………………………………………………………………………………..
OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że jestem autorem prac nadesłanych na konkurs, ponoszę pełną odpowiedzialność za

ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób
trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach oraz ponoszę pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu i oświadczam, że
zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną.
3. Udzielam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do nadesłanych zdjęć w
zakresie przedstawionym w regulaminie.

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

……….........................................................................
(data i podpis opiekunów prawnych –
w przypadku osób niepełnoletnich)

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję
Panią/Pana, że:
• administratorem podanych danych jest Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, ul. Wysoka 3, 89-600
Chojnice
• z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: frzchicz@gmail.com ;
• celami przetwarzania danych w ramach konkursu są: organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozliczenie
konkursu i przyznanych nagród, publikacja wyników;
• podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
• dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy
przepisów prawa;
• dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów konkursu;
• podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie;
• zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do
sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
• przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani
profilowanie.

