Konkurs Fotograficzny „Niepodległa w kadrze”
na zdjęcia do kalendarza Wojewody Świętokrzyskiego na 2021 rok.
Wojewoda Świętokrzyski zaprasza do udziału w konkursie „Niepodległa w kadrze” na
zdjęcia do kalendarza na rok 2021. Tematem przewodnim jest historia w kontekście odzyskania
przez Polskę niepodległości, a także zwycięstwa w wojnie z bolszewikami. Zdjęcia powinny
dotyczyć tematyki patriotyczno-historycznej związanej z województwem świętokrzyskim.
Mogą to być fotografie przedstawiające miejsca pamięci, święta narodowe, pomniki, miejsca
wydarzeń historycznych, znanych postaci itd. Zwycięskie fotografie zostaną wykorzystane
w oficjalnym kalendarzu, wydanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„NIEPODLEGŁA W KADRZE”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu
Fotograficznego zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Świętokrzyski, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
II. CELE KONKURSU
1. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
2. Promocja prac fotograficznych wykonanych przez mieszkańców województwa
świętokrzyskiego.
3. Rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej.
5. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem.
6. Pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.
7. Rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń.
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego.
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
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4. Uczestnik zgłasza do konkursu minimum 3, maksymalnie 12 fotografii (fotografie
powinny zawierać propozycję przypisania do wybranego miesiąca. Organizator
zastrzega przy tym, że zwycięskie fotografie mogą zostać przypisane do innych
miesięcy).
IV. ZGŁOSZENIA
1. Aby zgłosić się do Konkursu należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.11.2020 roku
kopię fotografii w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM, w formacie jpg.
2. Rozdzielczość każdego zdjęcia powinna być w rozmiarze przynajmniej 2300 x 4000
pixeli (ok. 20 x 34 cm) w rozdzielczości 300 pikseli/cal.
3. Dodatkowo do płyty należy dołączyć wydrukowane fotografie w formacie A4,
podpisane na odwrocie w formule: imię i nazwisko autora, miejsce wykonania fotografii
i opis co przedstawia, a także propozycję miesiąca jaki ma reprezentować fotografia.
4. Do płyty i wydruku zdjęć należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez
autora zdjęć kartę zgłoszenia.
5. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 (w przypadku osoby
niepełnoletniej) do Regulaminu.
6. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Sekretariat Biura Wojewody
(pok. 126, I piętro)
7. Nadesłane lub dostarczone fotografie bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie
zostaną przyjęte do Konkursu.
V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik zgłaszając do Konkursu zdjęcia oświadcza, że posiada pełne prawo do

dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa
majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich.
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2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych
w związku z pracą zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia
zgłoszonej przez niego pracy przeniesie nieodpłatnie – z dniem ogłoszenia wyników
Konkursu, autorskie prawa majątkowe do pracy na polach eksploatacji wymienionych w ust.
4. W analogicznym zakresie, do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, uczestnik upoważnia
Organizatora do nieodpłatnego korzystania z przesłanej na Konkurs pracy, w tym dla potrzeb
realizacji celu Konkursu, w szczególności jego oceny przez Komisję Konkursową oraz
Kapitułę Konkursu.
4. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, uczestnik wyraża zgodę na
nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzoną pracą na
poniższych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1191 z późn.
zm.) tj.:
a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie określoną techniką jej

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
b)

w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których prace utrwalono –

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)

w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w ppkt a) i b) –

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu graficznego w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 4, następuje wraz
z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na
wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów
oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie
przysługuje.
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VI. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez członków
Kapituły powołanych przez Organizatora.
2. Kapituła konkursowa przyzna 12 nagród.
3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Konkursu” oraz sposób podziału nagród należy
do Komisji Konkursowej.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. O wynikach Konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
przez Organizatora konkursu. Informacja o zwycięzcach pojawi się również na stronie oraz w
mediach społecznościowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają
w archiwum Organizatora.
2. Zgłoszony do konkursu nośnik CD-ROM lub DVD, na którym zmieszczona została
praca konkursowa staje się własnością Organizatora.
3. Organizator może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją z konkursu
bez podania przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez
podania przyczyn.
5. Organizator nabywa nieodpłatnie prawa autorskie i majątkowe do nadesłanych prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Karta zgłoszeniowa
Uczestnika Konkursu Fotograficznego „Niepodległa w kadrze” ogłoszonego przez
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Imię i nazwisko Autora
…………………………………………………...........................................................................
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ................................................... e.mail ...........................................................................
Oświadczenie Autora fotografii:
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanych zdjęć
i przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę
na wykorzystanie moich fotografii dla celów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie zdjęć przez Organizatora Konkursu
na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z
tego tytułu.
Miejscowość i data
……………………………………
Czytelne podpis autora:
........................................................
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Karta zgłoszeniowa
Osoby niepełnoletniej na Konkurs Fotograficzny „Niepodległa w kadrze”
ogłoszonego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach.

Imię i nazwisko Autora
…………………………………………………...........................................................................
Adres do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ................................................... e.mail ...........................................................................
Oświadczenie Autora fotografii:
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanych zdjęć
i przyjmuję warunki konkursu zawarte w Regulaminie konkursu. Jednocześnie wyrażam zgodę
na wykorzystanie moich fotografii dla celów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach oraz zgadzam się na publikowanie i odtwarzanie zdjęć przez Organizatora Konkursu
na wszelkich polach eksploatacji i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z
tego tytułu.
Miejscowość i data
……………………………………

Podpis opiekuna prawnego:
…………………………………..
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie danych w związku z realizacją
konkursu fotograficznego organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego)

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Wojewoda Świętokrzyski, mający siedzibę w Kielcach (25-516) al. IX Wieków
Kielc 3,

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email wojewoda@kielce.uw.gov.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Wojewoda Świętokrzyski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email iod@kielce.uw.gov.pl . Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie fotograficznym Wojewody
Świętokrzyskiego w odpowiedzi na złożony wniosek gdzie podstawą prawną jest „interes publiczny, o
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ustawa
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz prawnie uzasadnionym interesie administratora
danych jakim jest archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz ochrona przed roszczeniami.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia konkursu oraz przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z JRWA.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą oraz od wnioskodawcy, gdy jest nim osoba inna niż osoba
której dane dotyczą.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla przeprowadzeniu i ogłoszenia wyników konkursu
fotograficznego organizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, a także dalszego wykorzystywania
nadesłanych fotografii.
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