Regulamin Konkursu
fotograficznego „Moje piękne miasto Słupsk”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia konkursu
fotograficznego „Moje piękne miasto Słupsk” (dalej „Konkurs”). Regulamin jest dostępny
na stronie internetowej biuro@not.slupsk.pl
2. Organizatorem Konkursu jest Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelna Organizacja Techniczna w Słupsku ul. Garncarska 4,
NIP 839-04-10-542, organizacja wyższej użyteczności (dalej „Organizator”).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnych i ciekawych fotografii miasta
Słupska, związanych przyrodą, historią miasta i stylami architektury
W trzech kategoriach:
-SŁUPSK NIEZNANY
-SŁUPSK- WYDARZENIA
-SŁUPSZCZANIE.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Organizatora
www.not.slupsk.pl

§ 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być osoby w wieku senioralnym, które
w okresie trwania Konkursu prześlą na adres mailowy: biuro@not.slupsk.pl zgłoszenie udziału
w Konkursie razem z fotografią konkursową, której są autorem (dalej „fotografia”).
2. Konkurs skierowany jest do osób, które w trakcie jego trwania zrobią fotografię wybranego
przez siebie atrakcyjnego miejsca miasta Słupska lub wydarzenia
3. Uczestnik w wiadomości e-mail (dalej „Zgłoszenie”) zobowiązany jest podać:
4. a) temat :„Zgłoszenie udziału w konkursie fotograficznym – Moje piękne miasto Słupsk”,
5. b) swoje imię i nazwisko oraz załączyć fotografię zgodną z tematem Konkursu opatrzone
hasłem w formacie jpg – 4000mb.
6. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 Fotografie.
7. PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA WRAZ Z FOTOGRAFIĄ STANOWI POTWIERDZENIE, ŻE
UCZESTNIK:
a) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje w całości jego postanowienia,
b) spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie podane w § 2 ust. 1 Regulaminu i zgłasza swój
udział w Konkursie,
c) jest autorem Fotografii i przysługują mu wszelkie prawa do tej Fotografii, która nie narusza
obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich,
d) wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z Fotografii zgodnie z licencją określoną
w § 5 Regulaminu,
e) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z § 6
Regulaminu, a także zapoznał się Informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartą w §
6 Regulaminu.
8. Organizatorowi przysługuje prawo pominięcia Zgłoszenia, które zawiera błędne lub
nieprawdziwe dane.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie
oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.
11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające
z Organizatorem w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się
przepisy o zleceniu.

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Zwycięzcami Konkursu zostaną autorzy najlepszych prac
2. Zwycięzców Konkursu wyłoni w drodze głosowania trzyosobowe Jury powołane
przez Organizatora.
3. Jury przy ocenie Fotografii będzie brało pod uwagę oryginalność, wyjątkowość oraz walory
estetyczne Fotografii.
4. Jury przysługuje prawo pominięcia Fotografii, które:
a) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie,
b) zawierają treści naruszające przepisy prawa lub treści naruszające dobre obyczaje,
c) zawierają dane osobowe, których przetwarzanie podlega ochronie przez obowiązujące
przepisy
5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 30.10.2021 r.
6. Wyniki Konkursu z podaniem imienia i nazwiska ich autora Fotografii zostaną opublikowane
na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych
7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE
1. Każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową .
2. Wydanie nagrody nastąpi w Sali Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą przy
ul. Garncarska 4 podczas otwarcia wystawy zgłoszonych do konkursu prac.
3. Nie dopuszcza się wymiany nagród na ich równowartość pieniężną oraz przeniesienia praw
do nagrody na osoby trzecie.
4. Wybrane przez Jury najlepsze Fotografie będą pokazane na pokonkursowej wystawie
fotograficznej pn. „Moje piękne miasto Słupsk” (dalej „Wystawa”) organizowanej przez RR
FSNT NOT w Słupsku i finansowanej przez Miasto Słupsk w ramach realizacji zadania
publicznego pn. ”Znowu Razem” umowa nr WiP.3037.8.2021 z 1.06.2021r.

§ 5. PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik z chwilą przesłania Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne,
niewyłączne i nieograniczone terytorialnie korzystanie z fotografii przez Organizatora
2. Organizator jest uprawniony do korzystania z fotografii w celach związanych
z przeprowadzaniem Konkursu oraz organizacją Wystawy, w tym w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z Wystawą w szczególności,
3. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie fotografii poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.
4. Z tytułu udzielonej zgody, korzystania na wszystkich polach eksploatacji oraz wszystkich
udzielonych zgód wynikających z Regulaminu, Uczestnikowi nie przysługują dodatkowe
świadczenia.
5. Udzielona przez uczestnika Konkursu zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje
korzystanie z fotografii w całości lub w części na następujących polach eksploatacji
w zakresie:
6. a) utrwalania i zwielokrotniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelką znaną w chwili
ogłoszenia Konkursu techniką (systemie, rodzaju zapisu), w tym drukarską, reprograficzną,
magnetyczną, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do danej formy zapisu,

7. b) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci informatycznej, do sieci multimedialnej,
w tym Internetu,
8. c) rozpowszechniania fotografii poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie
od formatu, systemu lub standardu, za pomocą wizji i fonii przewodowej, bezprzewodowej
oraz przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity.
9. d) dokonywania opracowania fotografii, w szczególności adaptacji, przeróbki, kadrowania,
zmian formatu oraz na korzystanie z tych opracowań na wymienionych wyżej polach
eksploatacji.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik z chwilą Zgłoszenia udziału w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym tj. imię,
nazwisko, adres e-mail, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu
2. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na ujawnienie do publicznej
wiadomości swoich danych osobowych tj. imienia i nazwiska w przypadku, gdy jego fotografia
zostanie nagrodzona w Konkursie
3. Na podstawie art. 13 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 – dalej „RODO”) Organizator informuje,
że:
4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych zgodnie z ust. 1 powyżej jest RR
FSNT NOT w Słupsku kontakt e-mail: biuro@not.slupsk.pl
5. RR FSNT NOT w Słupsku wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez e-mail biuro@not.slupsk.pl lub pisemnie na adres RR FSNT NOT w
Słupsku z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”,
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu,
w szczególności w celu: identyfikacji Uczestnika, oznaczenia i korzystania z fotografii,
wyłonienia i publicznego ogłoszenia zwycięscy, przyznania, wydania i rozliczenia nagrody (art.
6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z Licencją, o której mowa w § 6 Regulaminu (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), oraz w celach związanych z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczeń wynikających z Regulaminu, w tym z Licencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu, odbioru nagrody, a po jego
zakończeniu przez czas związany z konkursem oraz wygaśnięciem roszczeń związanych
z Konkursem oraz przez czas określony przepisami podatkowymi i przepisami dotyczącymi
sprawozdawczości finansowej i konkursowej
8. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Organizatorowi przysługuje prawo dokonywania zmian Regulaminu, które obowiązują po ich
ogłoszeniu na stronie internetowej biuro@not.slupsk.pl
3. Ostateczne decyzje w sprawie interpretacji Regulaminu oraz w sprawach nieuregulowanych
Regulaminem i dotyczących Konkursu, należą do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej z której korzystać
będą osoby uczestniczące w Konkursie, w tym za problemy techniczne, powstałe w trakcie
przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2021

