REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Szlak Kopernikowski w obiektywie”
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs fotograficzny „Szlak Kopernikowski w obiektywie” (dalej „Konkurs”)
organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych
niniejszym Regulaminem.
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
reprezentowany przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej
„Organizator”).
Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Konkurs jest finansowany ze środków własnych Organizatora.

§2
CEL KONKURSU
Celem Konkursu jest promocja Szlaku Kopernikowskiego, znajdującego się
w województwie warmińsko-mazurskim, poprzez popularyzację obiektów i miejsc
związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.
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§3
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób fizycznych
zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko, zamieszkałych na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie autorzy prac konkursowych.
Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem
prac konkursowych do Organizatora.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych, wyrażoną w Formularzu
Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Departamentu Turystyki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, biorący bezpośredni udział w przeprowadzeniu Konkursu oraz
członkowie ich rodzin, a także osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej oraz
członkowie ich rodzin.
§4
PRACA KONKURSOWA
1. Pracą konkursową jest fotografia lub fotografie (max. 5 fotografii)
przedstawiające obiekty/miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja
Kopernika na Szlaku Kopernikowskim, który znajduje się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.

2. Praca konkursowa nie powinna ukazywać wizerunków osób, chyba, że osoby te
stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza itp.
3. Praca konkursowa może być poddana obróbce cyfrowej, która nie modyfikuje
w znacznym stopniu faktycznego obrazu przedstawianego obiektu/miejsca.
4. Moment wykonania fotografii zgłaszanej do Konkursu jest ograniczony do 2 lat
wstecz od daty jego ogłoszenia, co oznacza, że praca wykonana przed
19.02.2020 r. nie może być zgłoszona do Konkursu.
5. Z chwilą złożenia pracy konkursowej do Organizatora Uczestnik udziela
Organizatorowi praw do jej wykorzystania na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu oraz w celu promocji Konkursu a także promocji Szlaku
Kopernikowskiego, zgodnie z zapisami § 6.
6. Pracę konkursową należy złożyć w formie wydruku (format A4) a także w formie
cyfrowej, zgodnej z poniższą specyfikacją:
a) zapis w formacie JPG na nośniku (płyta CD/DVD lub pendrive),
b) praca wykonana w technice czarno-białej lub kolorowej,
c) dłuższy bok fotografii powinien mieć nie mniej niż 4 000 pixeli,
d) minimalna rozdzielczość fotografii musi wynosić 250 dpi,
e) nośnik danych, na którym zapisana jest praca konkursowa musi być
podpisany imieniem i nazwiskiem autora.
f) każda fotografia (format cyfrowy i wydruk) powinna zostać opisana
imieniem i nazwiskiem autora, a także numerem i tytułem podanym
w Formularzu Zgłoszenia, w której wskazuje się także: nazwę, lokalizację
obiektu/miejsca, rok wykonania fotografii,
7. Złożone do Organizatora prace konkursowe staną się własnością Organizatora
i nie będą zwrócone ich autorom.
8. Praca konkursowa nie podlega ocenie przez Komisję Konkursową, jeśli:
1) nie wypełnia celu niniejszego Konkursu,
2) przedstawia tematykę inną niż wskazana w ust. 1,
3) nie spełnia wymagań technicznych, określonych w Regulaminie,
4) widoczną datę wykonania, znaki wodne, podpisy i inne tego typu elementy,
5) narusza prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich oraz prawo,
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
i obraźliwe a także plagiatów.
§5
ZASADY ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Praca konkursowa zgłoszona do Konkursu musi być wykonana samodzielnie przez
Uczestnika, nie może stanowić opracowania osób trzecich oraz nie może być
obciążona prawami osób trzecich.
2. Pracę konkursową należy przekazać do Organizatora w postaci wydruku (format
A4) oraz na nośniku danych (płyta CD/DVD, pendrive) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny -Szlak Kopernikowski w obiektywie” w terminie
od 19.02.2022 r. do 30.08.2022 r. wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszenia

(załącznik nr 1 do Regulaminu), w przypadku osób niepełnoletnich – Formularz
Zgłoszenia Osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Praca konkursowa może zostać złożona osobiście (w sekretariacie Departamentu
Turystyki i Sportu (pokój 211) w godzinach: pn 8:00-16:00, wt-pt 7:30-15:30),
przesłana pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera na adres:
Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Turystyki i Sportu
ul. Mariańska 3,
10-052 Olsztyn
4. W przypadku prac przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem kuriera,
o dotrzymaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego/nadania
przesyłki kurierskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) uszkodzenie lub zaginięcie nośników danych z zapisaną pracą
konkursową, podczas dostarczenia pocztą lub przez kuriera;
2) zapis pracy konkursowej na nośniku danych w sposób wadliwy lub w
formacie, który nie jest możliwy do otworzenia przez Komisję Konkursową;
3) wykorzystanie przez Uczestnika w sposób nielegalny oprogramowania do
celów przygotowania pracy konkursowej.
6. Praca konkursowa złożona po terminie wskazanym w § 5 ust. 2 nie bierze udziału
w Konkursie.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
1) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
prac konkursowych,
2) prace zgłoszone do Konkursu nie naruszają prawa ani praw osób trzecich,
3) w związku z celem Konkursu, o którym mowa w § 2 Regulaminu, udziela
Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z pracy konkursowej
w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, bez ograniczeń, co do liczby
egzemplarzy w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym
drukarskimi i cyfrowymi, na wszelkich nośnikach, rozpowszechnianie
i odtwarzanie, a także inne używanie zgodnie z postanowieniami
Regulaminu,
b) wykorzystanie do wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji, artykułów,
opracowań, katalogów, kalendarzy, plakatów, prezentacji zarówno
w formie drukowanej jak i cyfrowej,
c) prezentowanie na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym
w szczególności wystawach, targach, konferencjach, imprezach
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publicznych na nośnikach reklamowych, w tym w: Internecie, telewizji,
salach kinowych, na telebimach,
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do fotografii
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie
w sieci Internet, za pomocą sieci multimedialnych, telefonu komórkowego
(w tym WAP),
e) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
f) wykorzystanie do celów marketingowych, promocji, w tym reklamy,
4) udziela Organizatorowi nieodpłatnie prawa do wykonywania praw zależnych do
zgłoszonych fotografii, w tym kadrowania i dostosowywania do potrzeb
Organizatora oraz łączenia w dowolny sposób z innymi utworami i dziełami,
5) upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji, bez prawa ich
dalszego udzielania przez te osoby,
6) wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie
internetowej Organizatora oraz w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do
Organizatora z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub
majątkowych, Uczestnik konkursu:
1) podejmie wszelkie działania zmierzające do przejęcia pełnej odpowiedzialności
z tytułu ewentualnych roszczeń oraz do zminimalizowania szkody Organizatora
jak i osób trzecich,
2) w przypadku skierowania sprawy o naruszenie praw autorskich, w związku
z korzystaniem przez Organizatora z fotografii, na drogę postępowania
sądowego, przystąpi niezwłocznie do sprawy po stronie Organizatora, zwolni
Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie
zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami związanymi z udziałem
Organizatora w postępowaniu sądowym lub negocjacji ugodowych oraz
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej
Organizatora,
3) poniesie wszelkie koszty związane z pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich, w tym praw
autorskich majątkowych oraz osobistych osoby lub osób zgłaszających
roszczenia.
§7
OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Ocenę formalną prac konkursowych przeprowadza Departament Turystyki i Sportu.
Departament Turystyki i Sportu nie ma obowiązku informowania Uczestników
o niezakwalifikowaniu do Konkursu pracy konkursowej pod względem formalnym.
Uczestnik konkursu zostanie wezwany do uzupełnienia Zgłoszenia w terminie 7
dni od dnia otrzymania wezwania w przypadku:
a) braku podpisu autora fotografii w Formularzu Zgłoszenia lub w przypadku
osoby niepełnoletniej, podpisu przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego w Formularzu Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej,

b) braku adresu e-mail, nr telefonu, adresu zamieszkania lub adresu do
korespondencji w Formularzu Zgłoszenia lub w przypadku osoby
niepełnoletniej w Formularzu Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej,
c) braku opisu pracy konkursowej w Formularzu Zgłoszenia lub w przypadku
osoby niepełnoletniej w Formularzu Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej,
d) braku zdjęć na nośniku danych złożonym wraz z Formularzem Zgłoszenia lub
w przypadku osoby niepełnoletniej wraz z Formularzem Zgłoszenia Osoby
Niepełnoletniej,
e) braku wymaganego opisu nośnika danych,
4. W przypadku wezwania drogą mailową, za dzień doręczenia uznaje się dzień
przesłania pisma na wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub Formularzu
Zgłoszenia Osoby Niepełnoletniej adres mailowy.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub
błędnych danych kontaktowych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem
Konkursu, a także za problemy techniczne uniemożliwiające kontakt z
Uczestnikiem Konkursu, nieleżące po stronie Organizatora.
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§8
KOMISJA KONKURSOWA
W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową,
(zwaną dalej „Komisją”).
Komisja Konkursowa działa zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez
Organizatora.
Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora w składzie:
1) Przedstawiciel
Zarządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
(Przewodniczący Komisji Konkursowej),
2) Przedstawiciel Departamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Wiceprzewodniczący
Komisji Konkursowej),
3) Przedstawiciel Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie,
4) Przedstawiciel Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie,
5) Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
6) Przedstawiciel Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie,
7) Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny zakwalifikowanych przez Departament
Turystyki i Sportu prac konkursowych pod kątem:
1) walorów estetycznych i artystycznych,
2) kreatywności, oryginalności ujęcia i jakości technicznej,
3) wartości promocyjnej.
Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcie Konkursu zwykłą większością
głosów.
Każdemu członkowi Komisji Konkursowej przysługuje jeden głos. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7. Komisja Konkursowa ma prawo odstąpić od przyznania nagrody pieniężnej.
W takim przypadku Konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
8. Z obrad Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół, który podpisuje
Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
9. Od decyzji Komisji Konkursowej w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania
nagród nie przysługuje odwołanie.
10. Organizator zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu dokonane przez Komisję
Konkursową.
11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30.09.2022 r.
12. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie
www.warmia.mazury.pl oraz szlakkopernikowski.pl

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.

2.
3.

§9
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Pula nagród pieniężnych do przyznania w Konkursie wynosi 10 000 zł brutto.
Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:
a) I miejsce – 5 000,00 zł brutto,
b) II miejsce – 3 000,00 zł brutto,
c) III miejsce – 2 000 ,00 zł brutto.
Z kwoty przyznanej nagrody zostaną potrącone zobowiązania publiczno-prawne
i świadczenia społeczne.
Komisja Konkursowa może decydować o innym rozdysponowaniu środków na
nagrody oraz zastrzega sobie prawo przyznania dowolnej liczby nagród, w tym
nagród tego samego rodzaju.
Warunkiem wypłaty nagrody jest złożenie oświadczenia do celów podatkowych
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przyznanej nagrodzie pieniężnej.
W przypadku niedopełnienia warunków, o których mowa w § 9 ust. 5 Regulaminu
Organizator odmówi wypłaty nagrody, a Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje
roszczenie o jej wypłatę.
Przyznane nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia
wyników.
§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnik Konkursu winien złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych
osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (składane
wraz z Formularzem zgłoszenia do Konkursu).
Podanie danych osobowych w Konkursie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
uczestnictwa w Konkursie.
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazuje się informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
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1) administratorem danych osobowych jest Województwo WarmińskoMazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej:
Administrator),
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest
możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców,
a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania
kontaktu z właścicielem danych,
4) dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem
tych, które są upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie
odrębnych przepisów prawa,
6) ma Pan/Pani prawo do przenoszenia swoich danych,
7) dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub
złożenia deklaracji o usunięciu danych osobowych,
8) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich
danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
9) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
10) w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celu
przetwarzania jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu,
wyłonienie i powiadomienie ewentualnych zwycięzców, a także cele
statystyczne, analityczne oraz nawiązywanie kontaktu z właścicielem
danych.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestnik Konkursu, poprzez zgłoszenie do Konkursu akceptuje jego zasady
wyrażone w niniejszym Regulaminie.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych
Organizatora, w szczególności w materiałach prasowych, stronach internetowych,
plakatach itp.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, zakończenia
Konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyn, a także przerwania,
zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna
interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W

5.

6.

sytuacjach nieprzewidzianych w Regulaminie, wszelkie decyzje podejmuje
Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
Obsługę administracyjno-techniczną konkursu zapewnia Departament Turystyki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem
telefonu 89 521 69 00, oraz za pośrednictwem e-mail: dt@warmia.mazury.pl.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne
powszechnie obowiązujące.

