REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIEMIA ŁAPSKA WCZORAJ, A DZIŚ”
18.11.2022r.
1. Organizator
1. Organizatorem internetowego konkursu fotograficznego jest Klub Sortowy „MINOTAUR” oraz
Dom Kultury w Łapach.
2. Cele
1. Promowanie walorów Łap i okolic.
2. Rozbudzanie zainteresowania historią ziemi łapskiej.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczestników.
3. Warunki uczestnictwa
1. Tematem konkursu jest prezentacja aktualnej fotografii miejsca przedstawionego na zdjęciu
archiwalnym. Archiwalne fotografie Łap i okolic można znaleźć na stronie
wirtualneLapy.dklapy.pl, można korzystać też z archiwum własnego i innych źródeł. Fotografia
archiwalna powinna powstać przed 1980 rokiem.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie przez uczestnika zdjęcia, zgodnego
z tematem konkursowym, oraz wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej https://dklapy.pl/,
mediach społecznościowych, wydawnictwach organizatora.
4. Wystawa wydrukowanych, dopuszczonych do konkursu fotografii zostanie otwarta w Galerii
Sztuki „Pod Zegarem” w Domu Kultury Łapach przy ul. Głównej 8. O szczegółach wystawy
uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i ma charakter otwarty, każdy może wziąć w nim udział za
wyjątkiem pracowników Domu Kultury w Łapach.
6. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien być
mniejszy od 1MB , nie większy niż 12MB - nie dotyczy zdjęć archiwalnych.
7. Nadesłane zestawy fotografii powinny składać się z dwóch fotografii i posiadać nazwę pliku wg
wzoru:
- nazwisko (np. lapinski),
- pierwsza litera imienia (np. h),
- numer zestawu (1),
- fotografia archiwalna (a),
przykład nazwy pliku:
lapinski-j-1.jpg lapinski-j-1-a.jpg (zdjęcie archiwalne)
8. Fotografie współczesne powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
Dopuszczalne do konkursu są również fotografie wykonane telefonem komórkowym. Na
fotografiach konkursowych może znajdować się wizerunek osoby, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Jeden zestaw powinien zawierać dwie fotografie w wersji elektronicznej archiwalną i aktualną
fotografię tego samego miejsca.
10. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zestawów (zawierających starą i nową
fotografię). Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymogów
regulaminu.
11. Uczestnik oświadcza, że: jest autorem aktualnych fotografii, przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac, utwory fotograficzne pozbawione są
jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich, uczestnik
zgadza się na publikację zdjęć w sieci internetowej, innych wydawnictwach organizatora.

12. Wymagane jest podanie źródła pochodzenia archiwalnej fotografii (np. zbiory własne lub adres
strony internetowej).
13. Każdy uczestnik konkursu przesyłając fotografię, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do
korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz w
zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
14. Niespełnienie powyższych warunków może skutkować wykluczeniem uczestnika z konkursu.
15. W razie zgłoszenia przez uczestnika zdjęć w ilości większej niż 5, o przyjęciu prac do Konkursu
decyduje kolejność nadsyłanych plików według daty, godziny, minuty, sekundy przesłania.
Decyzja w tej sprawie należy do Organizatora.
16. W razie zgłoszenia przez uczestnika Organizatorowi wystąpienia problemów technicznych z
przesłaniem plików z pracami Organizator dopuszcza możliwość udostępnienia uczestnikowi
alternatywnej metody dostarczenia prac konkursowych, po indywidualnym ustaleniu możliwości
technicznych jakimi dysponuje uczestnik.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zagubienie prac
spowodowane ich umieszczeniem pod innym niż wskazany powyżej adresem elektronicznym, a
także spowodowane problemami technicznymi niezależnymi od Organizatora
18. Zgłoszenie pracy/prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i
wynikających z niego obowiązków uczestnika.
19. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego
oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń
związanych z wykorzystaniem lub niewykorzystaniem prac uczestnika, w szczególności roszczeń
dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych
uczestnika
20. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i jest przeznaczony dla:
kategoria I – uczestnicy do 16 lat,
kategoria II – uczestnicy powyżej 16 lat
4. Zgłoszenie do konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie fotografii oraz zgłoszenia, a także Karty
Zgłoszenia – stanowiącej zał. nr 1 oraz ZEZWOLENIA NA UTRWALENIE I
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – stanowiący załącznik nr 2. na adres e-mail:
d.gumowski@dklapy.pl, w terminie do 18 listopada 2022
2. Fotografie lub skany wymaganych dokumentów należy wysłać na adres mailowy:
d.gumowski@dklapy.pl
5. Kryteria oceny pracy
1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
 zgodność z tematem konkursu,


oryginalność,

2. Decyzje jury są ostateczne, nie podlegają negocjacjom.
6. Czas trwania konkursu
1. Zdjęcia oraz skan karty zgłoszeniowej należy wysłać na wskazany adres mailowy: do dnia 18
listopada 2022 r, godz. 24:00.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na
stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach.

7. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Otwarcie wystawy i rozdanie nagród: 9 grudnia 2022r.
3. Ogólna wartość nagród w konkursie wyniesie 1500 zł.
4. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie sposób podziału nagród.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion i nazwisk laureatów konkursu oraz
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora
8. Uwagi końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia oraz promocji konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, iż
zgłoszona przez niego praca jest efektem jego osobistej działalności twórczej wobec czego
przysługuje mu do niej ogół majątkowych i osobistych praw autorskich, a także prawa zależne.
4. W stosunku do pracy/prac uznanych przez Jury Konkursu za zwycięskie uczestnik nieodpłatnie
udziela Organizatorowi zgody na publikację zwycięskich prac w na stronie dklapy.pl oraz stronie
Facebook Domu Kultury oraz rozpowszechniania pracy/prac poprzez ich publiczne wystawianie

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dom Kultury w Łapach:
Dariusz Gumowski – Koordynator Konkursu
tel. 513 105 398
e-mail: d.gumowski@dklapy.pl

Załącznik Nr 1
Do regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Ziemia łapska wczoraj, a dziś”

KARTA ZGŁOSZENIA – KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZIEMIA ŁAPSKA WCZORAJ, A DZIŚ”
Imię i nazwisko (uczestnik): _________________________________________________
Imię i nazwisko (rodzic/opiekun prawny):
Kontakt e-mail, telefon:
Miejscowość:
Kategoria uczestnika (właściwe zaznaczyć):
□ uczestnicy do 16 lat,
□ uczestnicy powyżej 16 lat

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
wyrażam zgodę na udział w Konkursie Fotograficznym „Ziemia łapska wczoraj, a dziś”,
organizowanym przez Klub Sportowy „Minotaur” i Dom Kultury w Łapach, odpowiadam za
bezpieczeństwo uczestnika /swoje w drodze do miejsca oraz z miejsca rozdania nagród/konkursu,
wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska wraz ze zdjęciem.
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią Konkursu Fotograficznym „Ziemia łapska wczoraj, a
dziś”, organizowanego przez Klub Sportowy „Minotaur” i Dom Kultury w Łapach, oraz w pełni
akceptuję jego treść.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora
w zakresie przetwarzania danych osobowych (na odwrocie).

Data, Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego

Załącznik Nr 2
Do regulaminu Konkursu Fotograficznego
„Ziemia łapska wczoraj, a dziś”

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1231), zezwalam Domowi Kultury w Łapach na nieodpłatne utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie
wykorzystanie wizerunku utrwalonego zgodnie z terminami konkursu w formie zdjęć i nagrań video w
związku z udziałem w konkursie fotograficznym „Ziemia łapska wczoraj, a dziś” organizowanym przez
Klub Sportowy „Minotaur” i Dom Kultury w Łapach.
Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:

1. utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu
magnetycznego;
2. wprowadzanie wizerunku do pamięci komputera, wyświetlanie w sieci Internet na stronie
internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook, innych mediach
społecznościowych;
3. publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a także
publiczne udostępnianie wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i
kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane,
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby informowania o promocji Konkursu
fotograficznego „Ziemia łapska wczoraj, a dziś organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.
Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

……………………………………………
Data, Czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego
………………………………………………………
(czytelny podpis)

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 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 (zwanego
dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, ul. Główna 8, 18100
Łapy,
tel.
85 715
23
00,
fax:
85 875
18
54,
email:
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z
którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@dklapy.pl.
3. Wizerunek będzie przetwarzany w celu promocji KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „ZIEMIA
ŁAPSKA WCZORAJ A DZIŚ” na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może
Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe oraz wizerunek będą
publikowane na stronie internetowej dklapy.pl oraz profilu społecznościowym Facebook.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia w/w celu oraz przez
okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych,
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące
przepisy w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
9. Podanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
profilowania, o którym mowa w art. 22.
11. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.
Facebook może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul
umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską oraz opiera się o decyzję Komisji
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych
krajów.
Szczegółowe
informacje
dostępne
są
pod
adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy. (tylko w przypadku wyrażenia zgody zwycięzcy
losowania)

