REGULAMIN KONKURSU Fotograficznego
„Z pomarańczowym w tle”
1 Organizator i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Z pomarańczowym w tle”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Pracownia Orange w Drzonowie, 78-133 Drzonowo 60 zwanym dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 21 września 2019 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin
określony w ust. 2, o czym poinformuje uczestników Konkursu za pośrednictwem strony
internetowej https://www.facebook.com/pracownia.orange.drzonowo/
4. Konkurs skierowany do dzieci w wieku 10 – 15 lat - mieszkańców miejscowości z terenu
Gminy Kołobrzeg.
§ 2 Cel Konkursu
1. Celem Konkursu jest promowanie działań prowadzących do rozwijania pasji i
zainteresowań wśród dzieci starszych.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji, pobudzanie wrażliwości, w tym artystycznej, inwencji
twórczej i kreatywnego spojrzenia na otaczającą przestrzeń.
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności z zakresu tworzenia fotografii.
4. Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii, organizator dopuszcza możliwość
zorganizowania wystawy fotograficznej, prezentującej wybrane prace z Konkursu.
§ 3 Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest autorskie(osobiste) wykonanie fotografii, zwanej dalej „Pracą
konkursową”. Praca konkursowa powinna być fotografią w kolorze i ukazywać:
postać, przedmiot, element natury z kolorem pomarańczowym lub w kolorze
pomarańczowym ujęte na tle wybranego dowolnie miejsca lub samo miejsce również
z kolorem pomarańczowym. Fotografia powyższe elementy może przedstawiać
łącznie w wybranym przez autora układzie.
2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików.
3. Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG, JPEG lub TIFF o objętości
maksymalnie 20 MB.
4. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych.
5. Praca konkursowa nie może być pracą przedstawioną w innych konkursach.
6. Praca konkursowa obarczona jakąkolwiek wadą uniemożliwiającą jej ocenę nie będzie
brana pod uwagę w ocenie Komisji Konkursowej.
§ 4 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 10 -15 lat (zwane dalej „Uczestnikami”),
które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
(zwanym dalej „Regulaminem”).
2. Maksymalna liczba fotografii możliwa do przedstawienia w konkursie przez jednego autora
to 3 (trzy) prace konkursowe.
3. Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja oświadczeń zawartych w formularzu
zgłoszeniowym przez rodziców lub opiekunów uczestnika.
§ 5 Etapy konkursu
1 lipca – 10 września wykonanie Prac Konkursowych i dostarczenie do Organizatora
11 – 20 września ocena prac konkursowych.
21 września ogłoszenie wyniku.

§ 6 Zgłoszenia prac konkursowych
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy dostarczyć do Pracowni Orange w Drzonowie max. 3
prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia do konkursu
Prace konkursowe można przynieść w wersji elektronicznej na nośniku lub przesłać na
adres email: pracowniaorange@op.pl.
2. Prace konkursowe dostarczamy w plikach zapisanych w formacie JPG, JPEG, TIFF
podpisane/oznaczone nazwą – godłem*, pliki różnicujemy dodając kolejne cyfry.
3. Formularze zgłoszeń dostarczamy w formie skanu w pliku np. PDF, JPG podpisanych
również tym samym godłem lub przynosimy w zaklejonej kopercie podpisanej godłem.
4. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 10 września 2019 r.
5. Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych fotografii oraz
że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie.
6. Na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega, że Uczestnicy,
których prace konkursowe zostaną wyłonione w ramach Konkursu, w chwili ogłoszenia
wyników Konkursu przenoszą na Organizatora własność egzemplarzy pracy konkursowej
oraz w zamian za nagrodę udzielają licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych
do nagrodzonych prac konkursowych.
7. Uczestnikowi za wykonanie oraz dostarczenie nagrodzonej pracy zgodnie z Regulaminem
konkursowym i udzielenie zezwoleń na korzystanie z majątkowych praw autorskich oraz
prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej oraz
za niewykonywanie wobec Organizatora przysługujących mu osobistych praw autorskich
oraz za przeniesienie własności egzemplarza pracy konkursowej nie przysługuje prawo
do wynagrodzenia poza prawem do nagrody konkursowej.
§ 7 Ogłoszenie wyniku
1. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu
przez
Organizatora
za
pośrednictwem
strony
internetowej
https://www.facebook.com/pracownia.orange.drzonowo/ laureat - także telefonicznie.
§ 8 Komisja Konkursowa / Jury
1. Komisję Konkursową powołuje Organizator
2. Ustalenie laureata odbędzie się w drodze głosowania członków Komisji Konkursowej/Jury.
3. Organizator przewiduje przyznanie ewentualnych wyróżnień, o których liczbie zdecyduje
w trakcie wyłaniania zwycięskiej pracy konkursowej.
4. Organizator zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, które jest ostateczne i nie przysługuje od
niego odwołanie.
5. Ocena zgłoszonych prac konkursowych dokonana będzie przez Komisję Konkursową /
§ 9 Kryteria oceny prac konkursowych
1. Jury uwzględni następujące kryteria przy ocenie:
1) Zgodność z tematem konkursu.
2) Sposób realizacji tematu.
3) Estetyka wykonanej fotografii.
4) Jakość fotografii.
§ 10 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są:
1) Nagroda rzeczowa: aparat Fujifilm Instax mini 9
2) Możliwość zaprezentowania nagrodzonych fotografii na wystawie zorganizowanej
przez Organizatora;
3) Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych o których Organizator poinformuje
przy rozstrzygnięciu konkursu.

1. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji
jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub
sprzedawcy.
2. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród.
3. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody
na osoby trzecie.
4. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) laureaci Konkursu są zwolnieni z
zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa wartość nagród nie
przekracza 2.000,00 zł.
§ 11 Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu
1. Uczestnicy niespełniający warunków wymienionych w § 4 Regulaminu oraz naruszający
postanowienia Regulaminu podlegają wykluczeniu z Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w każdym czasie bez podania
przyczyny.
§ 12 Dane osobowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych (w zakresie objętym formularzem zgłoszeniowym, o którym mowa w § 4 Regulaminu)
zgodnie z przepisami 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej
„RODO”, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz oświadcza, że zapoznał się z
treścią Regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych Uczestników, jest Pracownia Orange w Drzonowie.
4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika na podstawie wyrażonej przez niego
zgody na przetwarzanie danych osobowych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili Uczestnikowi
przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również
wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
5. Dane osobowe laureatów Konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą zostać
podane do publicznej wiadomości.
6. Podanie danych osobowych Organizatorowi ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem
niezbędnym do udziału w Konkursie.
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę do prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja
należy do Organizatora i Komisji Konkursowej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn
od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.
3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez
Uczestników Konkursu.
5. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w treści
Regulaminu oraz jego Załączniku w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.

Dane kontaktowe Organizatora:
Pracownia Orange w Drzonowie
Drzonowo 60
78-133 Drzonowo
e-mail: pracowniaorange@op.pl
opiekun pracowni Marzena Przyżycka
Kom. 697561772
*godło - indywidualny twór słowny, wyraz, zbitek słowny, coś niepowtarzalnego i rozpoznawalnego tylko dla
autora (jak nick na portalu), by ukryć prawdziwe dane osobowe. Godło wymyśla się najczęściej jednorazowo na
potrzeby jednego konkursu. Identyczne (w identycznej formie) godło, czyli identyczny wyraz lub zbitek wyrazów
umieszcza się na kopercie lub w osobnym pliku z danymi osobowymi autora pracy.

Karta zgłoszenia

Konkurs fotograficzny
„Z pomarańczowym w tle”
Godło: ……………….……………….
Imię i
nazwisko………………………………………………………………………………………………..…
Data
urodzenia……………………………………………………………………………………….…..…...…
Adres:
………………………………………………………………………………………………………..…..….
Numer
tel………………………………………………….. e-mail…………………………….……………..…
(opcjonalnie, np. rodzica)

Lp. Data

Tytuł pracy konkursowej

wykonania
zdjęcia

Krótki opis okoliczności
i miejsca wykonania zdjęcia

1.

…………………………………........ …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

2.

…………………………………........ …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

3.

…………………………………........ …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
………………………………………. …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne
prawa autorskie. Poprzez dostarczenie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie
autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych zgłoszonych przeze mnie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu
Fotograficznego „Z pomarańczowym w tle” w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie
z istniejącymi przepisami prawa.

…………………………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………
podpis uczestniczki/uczestnika

Zgoda rodzica
………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, córki/syna………………………………………………….,
w Konkursie Fotograficznym „Z pomarańczowym w tle” organizowanym przez Pracownię Orange
w Drzonowie.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………….
………………………………………………..

oraz

wykorzystanie

wizerunku

mojego

dziecka

w materiałach promocyjnych konkursu i dokumentujących działalność Pracowni Orange
w Drzonowie oraz Fundacji Orange. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Z pomarańczowym w tle”. Osoba,
której dane osobowe podlegają przetwarzaniu, ma prawo dostępu do tych danych, poprawiania
ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

…………………………..
Miejscowość/ data

……………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego dziecka

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………….. (imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka – rodzica
lub opiekuna prawnego) będący/będąca przedstawicielem ustawowym ………………….……………………………..(imię i nazwisko
dziecka) oświadczam, iż w związku z wykonaniem zdjęć/nagrań dokumentujących przebieg Programu Pracownie Orange
udzielam Fundacji Orange, z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160 zgody na bezterminowe wykorzystywanie
wizerunku dziecka utrwalonego w formie ww. fotografii oraz nagrań do celów promocyjnych Programu Pracownie Orange oraz do
własnych celów promocyjnych działalności statutowej Fundacji Orange (w tym promocji programów społecznych Fundacji Orange).
Moja zgoda obejmuje rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w formie zdjęcia/nagrania lub fragmentów
nagrania na następujących polach eksploatacji:
Publiczne rozpowszechnienie, wyświetlanie i odtwarzanie w sieci Internet: na stronie internetowej Fundacji Orange, profilu
Facebook, oraz na stronie internetowej programu Pracownie Orange.
Jestem świadomy/-a, że wyrażenie powyższej zgody nie wiąże się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu jej wyrażenia.
Wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie czytelnego podpisu opatrzonego datą. Brak podpisu oznacza niewyrażenie
zgody.

…………………………………………………………..
(Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka)
Informujemy, że:
1)

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Orange z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 160
(„Fundacja”).
2) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celach promocyjnych działalności statutowej Fundacji Orange m.in. promocji
Programu Pracownie Orange oraz innych programów społecznych Fundacji Orange na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6
ust 1 lit a RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
3) Podanie danych jest dobrowolne.
4) Dane osobowe będą udostępnianie innym podmiotom współpracującym z Fundacją Orange w zakresie takim jak hosting strony
internetowej przez Adminotaur Sp. z o.o. i administrowanie stroną internetową przez Fundację Gerere.
5) Dane osobowe będą przetwarzania przez nas do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a po tym momencie będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń w celu dokumentowania faktu cofnięcia przez Ciebie zgody na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Fundacji Orange, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
6) Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu
wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację Orange (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7) Masz prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
8) Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9) Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych są następujące: dpofundacja@orange.com.
10) W każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakiej jej udzieliłeś/-łaś. Cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie
zgody można dokonać wysyłając wiadomość na adres dpofundacja@orange.com
11) Informacje na temat przysługujących Ci praw są dostępne na stronie internetowej Fundacji Orange w Polityce Prywatności Fundacji
Orange.

