Regulamin konkursu fotograficznego
§1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Wspólny Sekretariat Techniczny programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
2. Celem konkursu jest przedstawienie w formie fotografii osiągnięć projektów i korzyści jakie
niosą za sobą fundusze programu Interreg Polska-Słowacja dla beneficjentów oraz
mieszkańców pogranicza
3. W konkursie mogą brać udział beneficjenci programu - projektów standardowych i
mikroprojektów.
4. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym
regulaminie.
§2 Przepisy dotyczące prac
1. Fotografie konkursowe mają przedstawiać implementację i/lub efekty projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu
Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.
2. Każde zdjęcie powinno zawierać wyraźny komunikat, który odnosi się do celów projektu i
jego osiągnięć i jest to łatwo rozpoznawalne.
3. Każdy uczestnik może zgłosić 3 fotografie. Wybór dokonany zostanie spośród zdjęć, których
autorzy prześlą Organizatorowi prace, które umożliwiają ich wydruk w formacie co najmniej
A4, tzn. powinien być zachowany minimalny rozmiar ok. 3600 x 5400 pikseli (ewentualnie
inne wymiary zdjęcia dobrej jakości przy rozdzielczości wydruku 300dpi).
4. Fotografie należy nadesłać na konkurs w formie elektronicznej. Aby wziąć udział w konkursie
należy wypełnić formularz i załadować zdjęcia.
5. Prace należy wysłać z następującymi danymi:
a. Nazwa projektu
b. Nazwa beneficjenta
c. Tytuł zdjęcia
d. Jedno-dwa zdania opisujące co przedstawia zdjęcie
e. Imię i nazwisko autora (ewentualnie inne dane odnośnie praw autorskich)
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
7. Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w dwojaki sposób:
a. Poprzez podliczenie kliknięć „Lubię to” na Facebooku. Wszystkie zdjęcia będą
opublikowane na profilu programu na Facebooku i poddane do oceny publiczności.
b. Poprzez podliczenie głosów Jury – wybranych pracowników Wspólnego Sekretariatu
Technicznego.
8. Do wygrania są torby na laptopa oraz zestaw gadżetów programu.
§ 3 Terminarz konkursu
1.
2.
3.
4.

Termin nadsyłania prac mija 7 lipca 2020 (decyduje data wypełnienia formularza).
Decyzję o ewentualnym wydłużeniu terminu Organizator podejmie do 7 lipca.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.plsk.eu
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się podczas jednego z wydarzeń z udziałem programu.
O dokładnym terminie i miejscu organizator poinformuje wkrótce.

§ 4 Wizerunek osób trzecich

1. Uczestnik konkursu zapewnia i gwarantuje, iż uzyskał zgody od osób, których wizerunek
znajduje się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach, na bezterminowe i nieodwołalne
wykorzystywanie ich wizerunku, w tym również jego publiczne rozpowszechnianie, o ile
przepisy prawa wymagają w danym przypadku uzyskania takiej zgody, we wszelkich
działaniach, a w szczególności do celów edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych,
promocyjnych i marketingowych.
2. Ponadto Uczestnik konkursu zapewnia, że w pozostałym zakresie zgłoszone przez niego do
konkursu zdjęcia nie będą naruszały dóbr osobistych innych osób.
3. W zakresie powyższych oświadczeń Uczestnik konkursu ponosi względem Organizatora
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią,
koszty sądowe, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Organizatora
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Organizatora w celu zaspokojenia roszczeń
osób trzecich, których wizerunek znajduje się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach z tytułu
naruszenia ich dóbr osobistych. Powyższe nie zwalnia Uczestnika konkursu z obowiązku
współdziałania z Organizatorem w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób
trzecich dotyczących naruszenia praw do ich wizerunku.
§ 5 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Centrum Projektów Europejskich z
siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewskiej 39A.
2. Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska autora zdjęć, adresu email,
przetwarzane będą przez Organizatora oraz podmioty działające na jego zlecenie wyłącznie
w związku z przeprowadzeniem Konkursu, w celu komunikacji z Uczestnikami, przekazania
nagród oraz w celach sprawozdawczych na potrzeby rozliczenia Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja 2014-2020.
3. Dane osobowe Uczestników podawane są przez nich dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo
do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
4. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia dane osobowe będą przetwarzane w
celach promocyjnych i marketingowych.
5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu trwania konkursu a następnie
archiwizowane w celu rozliczenia Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 r. do
2023 roku.
6. Uczestnicy w przypadku stwierdzenia niewłaściwego i niezgodnego z prawem przetwarzania
danych osobowych przez Administratora maja prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane uczestników nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich (spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – IOD@cpe.gov.pl
Powyższe informacje są wypełnianiem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust.
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, zwane RODO).
§ 6 Prawa autorskie
1. Uczestnik:

a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, przysługuje mu pełnia praw autorskie do przekazanych zdjęć.;
b. oświadcza, że przekazane zdjęcia nie są obciążone żadnymi prawami ani
roszczeniami osób trzecich;
c. oświadcza, że z chwilą przekazania zdjęć Organizatorowi udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie,
niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć na polach
eksploatacji obejmujących:
− wykorzystanie do głosowania na Facebooku,
− wykorzystanie do upubliczniania w mediach społecznościowych programu –
Facebook i Instagram
− wystawę zdjęć
− w zakresie promocji programu, w tym: publikacje, strona internetowa,
wydarzenia Programu
d. upoważnia Organizatora do udzielania dalszych licencji oraz przeniesienia praw do
licencji /zbycia/ na osoby trzecie;
e. upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu zdjęć
publiczności. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności do
przeprowadzenia konkursu (głosy publiczności na Facebooku), zorganizowania
mobilnej wystawy z okazji 30-lecia Interreg oraz w innych kanałach promocyjnych
programu (media społecznościowe, broszury, ulotki, strony internetowe programu
oraz innych instytucji zaangażowanych w jego implementację (Instytucja
Zarządzająca, Instytucja Krajowa, Regionalne Punkty Kontaktowe, Euroregiony,
Centrum Projektów Europejskich);
f. oświadcza, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do zdjęć przysługują
Uczestnikowi.
2. Korzystanie z utworów w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z
poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na
Konkurs.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.plsk.eu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub nierozstrzygnięcia konkursu.
6. W sprawach spornych, dotyczących interpretacji Regulaminu, decyzję podejmuje
Organizator.
7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż nadesłane prace zostały
wykonane przez nadsyłającego i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, a ich treść nie
narusza dóbr osobistych oraz innych dóbr prawnie chronionych.

