I. ORGANIZATOR
1 Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
II. ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Tematem Konkursu jest „Wiosna na Warmii, Mazurach i Powiślu” i skierowany jest do
uczniów szkół ponadpodstawowych.
Data nadsyłania prac: 21.03.2021r. - 16.05.2021r.
Rozstrzygnięcie nastąpi w przeciągu dwóch tygodni od terminu końca nadsyłania prac.
2. Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane techniką
cyfrową, zwane dalej „pracami” lub „fotografiami”, które przedstawiać będą lub łączyć w
sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe wiosny województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii interpretujących temat w
sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość
techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.
4. Wybrane prace zostaną nagrodzone w następujący sposób:
I miejsce - Aparat Fotograficzny typu Lustrzanka;
II miejsce - Smartwatch;
III miejsce - Gry Planszowe i Książki
+ wyróżnienia.
Przewiduje się jedno pierwsze miejsce, dwa drugie oraz trzy trzecie.
5. Udział w Konkursie wymaga łącznego spełnienia przez uczestnika następujących
warunków:
a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
b) samodzielnego wykonania zgodnej/zgodnych z tematem Konkursu fotografii w
rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie jpeg/jpg, w wielkości nie przekraczającej 20
MB, o krótszym boku powyżej 1000 pikseli,
c) zgłoszenia przez uczestnika swojego udziału w Konkursie, zaakceptowania jego warunków,
a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przewidzianych w
niniejszym regulaminie poprzez pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego
dostępnego na stronie urzędu, a następnie odesłanie go, jako pliku w formacie pdf lub innym
przeznaczonym
tylko
do
odczytu
na
adres
e-mail:
konkursfotograficzny.uw.olsztyn@gmail.com,

d) przesłania pliku, zawierającego zgłaszaną do Konkursu prace, w pełnym rozmiarze, łącznie
nieprzekraczających 90 MB w jednorazowym transferze danych, nawiązujących do tematu
Konkursu, na adres e-mail: konkursfotograficzny.uw.olsztyn@gmail.com , w terminie do dnia
16 maja 2021 r.
5. Wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 1 lit. c powyżej, wymaga podania przez
uczestnika następujących danych: imienia i nazwiska uczestnika, adresu zamieszkania
uczestnika, daty urodzenia, adresu e-mail uczestnika i numeru telefonu uczestnika oraz
tytułu zgłoszonej do Konkursu pracy. Uczestnik winien wypełnić formularz w sposób
kompletny albowiem nieuzupełnienie wszystkich pól formularza spowoduje pominięcie
zgłoszonej pracy.
6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę fotograficzną .
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które:
a) zostały wykonane nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem Konkursu,
b) zawierają pełny zestaw metadanych EXIF, c) nie zwyciężyły i nie zostały wyróżnione w
żadnym innym Konkursie,
d) nie przedstawiają obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
e) nie naruszają praw ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich,
f) nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów, g) nie zostały wykonane wbrew powszechnie
obowiązującym zasadom etyki fotografii przyrodniczej.
8. Obróbka fotografii przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach
tożsamych z zabiegami stosowanymi w ciemni fotograficznej (rozjaśnianie, kontrast,
redukcja koloru itp.). Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są
niedopuszczalne. Fotografia, która nie będzie spełniać powyższych wymagań konkursowych,
zostanie zdyskwalifikowana. W razie wątpliwości Jury Konkursu co do rodzaju zastosowanych
działań, autor fotografii ma obowiązek w ciągu 48h od wysłania informacji przez
Organizatora, przedstawić mu plik źródłowy danego zdjęcia. Jeśli nie będzie w stanie tego
zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.
9. Niespełnienie przez uczestnika warunków wskazanych w ust. 1-5 powyżej skutkowało
będzie wyłączeniem zgłoszonej przez uczestnika pracy z Konkursu. Decyzja w tej sprawie
należy do Organizatora.
10. W razie zgłoszenia przez uczestnika
technicznych z przesłaniem plików z pracami
powyżej, Organizator dopuszcza możliwość
metody dostarczenia prac konkursowych,
technicznych jakimi dysponuje uczestnik.

Organizatorowi wystąpienia problemów
w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. d
udostępnienia uczestnikowi alternatywnej
po indywidualnym ustaleniu możliwości

11. 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.
12. Zgłoszenie pracy/prac do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i wynikających z niego obowiązków uczestnika.
13. Przystąpienie przez uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego
oświadczenia, iż zobowiązuje się do niezgłaszania wobec Organizatora oraz osób, którym
Organizator udostępnił prace uczestnika, jakichkolwiek roszczeń związanych z
wykorzystaniem lub
niewykorzystaniem prac uczestnika, w szczególności roszczeń dotyczących naruszenia
autorskich praw majątkowych oraz autorskich praw osobistych uczestnika.
14. Korzystanie przez uczestnika Konkursu z udostępnionej przez Organizatora metody
przesłania prac konkursowych na adres e-mail: konkursfotograficzny.uw.olsztyn@gmail.com,
wymaga wyłącznie posiadania przez uczestnika komputera lub innego urządzenia z
dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest standardowa przeglądarka
internetowa i konto poczty elektronicznej.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. 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 dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) Organizator informuje,
że:
a) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewoda WarmińskoMazurski
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w W-M Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie
można nawiązać mailowo lub telefonicznie,
c) dane osobowe uczestnika Konkursu przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu oraz w celach wyszczególnionych w § 6 i 7 niniejszego regulaminu na podstawie
przepisu art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w związku z uznaniem zgłoszonych przez uczestnika
Konkursu pracy/prac, o której / których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu, za
zwycięskie,
d) odbiorcami danych osobowych uczestnika Konkursu będą osoby upoważnione przez
Organizatora do ich przetwarzania, osoby, którym Organizator zleci wykonanie publikacji,
inne osoby, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych na podstawie umowy

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także wszystkie osoby, które wejdą w
posiadanie publikacji, w których Organizator umieści dane uczestnika Konkursu,
e) dane osobowe uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu, o którym mowa w lit. c powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia
autorskich praw majątkowych do zwycięskich prac,
f) dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych,
g) uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
h) w przypadku uznania, przez uczestnika Konkursu, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2,
i) podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest wymogiem wynikającym z
niniejszego regulaminu, jest konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy, o której mowa w
§ 7 ust. 2
niniejszego regulaminu, j) dane uczestnika Konkursu będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, nie będą natomiast profilowane.
2. Organizator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu mogą być udostępniane przez Organizatora
podmiotom uprawnionym do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojej pracy, imienia,
nazwiska, informacji o miejscowości, w której mieszka oraz stworzonej przez siebie pracy w
ramach promocji Konkursu, publikacji, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz działalności
Organizatora.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników
konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku
niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem
Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w
miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega

sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

