REGULAMIN KONKURSU ODKRYTKI. KOCHANYM CIOTKOM
FABRYCZNA ŚLE
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
„Odkrytki. Kochanym ciotkom” w ramach programu mikroGRANTY Europejskiej Stolicy
Kultury 2016 (dalej w regulaminie: „Konkurs”). Regulamin dostępny jest na stronie
internetowej www.odkrytki.pl/fabryczna.

2. Organizatorem konkursu jest BF Impart 2016 z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 39-41,
50-451 Wrocław, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez
Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 37/2012, NIP 8992736581, REGON 021907583,
(dalej w regulaminie: „Organizator”) na którego zlecenie konkurs realizuje grupa Odkrytki.
Kochanym ciotkom reprezentowana przez Katarzynę Ramocką (dalej w regulaminie:
„Realizator”).
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej nietypowych zdjęć
wykonanych we wrocławskiej dzielnicy Fabryczna, z których zostaną wykonane
pocztówki w ramach czwartej edycji projektu realizowanego przez Organizatora.
5. Niniejszy Konkurs, ani żaden z jego elementów nie są grą losową w rozumieniu ustawy
o grach hazardowych.
6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiadająca
zdolność do czynności prawnych; w przypadku osób o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych, tj. osób, które ukończyły lat 13 a nie ukończyły lat 18 oraz osób
ubezwłasnowolnionych częściowo, do udziału w Konkursie niezbędna jest zgoda
przedstawiciela ustawowego.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin osób wskazanych
w ust. 2 oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również
członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
§ 2 Warunki udziału w Konkursie
1.

Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich
fotografów profesjonalnych, amatorów fotografii, a przede wszystkim mieszkańców
Fabrycznej i mieszkańców całego Wrocławia.

2. Jedynym ograniczeniem Konkursu jest skupienie się na miejscu wykonywanych zdjęć,
którym ma być Fabryczna.
3. Konkurs nie zakłada żadnych ograniczeń dotyczących techniki wykonania czy ilości
nadesłanych prac, z tym że każde zdjęcie powinno zostać zgłoszone osobno.

4. Poprzez jedno zgłoszenie może zostać zgłoszone jedno zdjęcie, który jest indywidualnym
zdjęciem uczestnika konkursu (do konkursu nie mogą być zgłaszane zbiorowe wystawy
kuratorskie).
5. Nadesłane zdjęcie powinno być wykonane samodzielnie, nie może być w żaden sposób
obciążone prawami osób trzecich, zgodnie z oświadczeniem złożonym w § 3 ust. 6.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z procedurą opisaną
w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 3 Sposób oraz warunki dokonania zgłoszenia do Konkursu
1.

Zdjęcie powinno zostać zgłoszone do dnia 20.11.2016 – zgłoszenia elektroniczne do godz.
23:00, zgłoszenia osobiste i pocztą tradycyjną – do godziny 16:00.

2. Zgłoszenie zdjęcia musi zawierać:
a) plik w postaci cyfrowej w formacie JPG lub TIFF bądź wydruk lub odbitkę zdjęcia,
wypełniony lub podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej odkrytki.pl/fabryczna, zawierający co najmniej następujące dane
Uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania oraz adres e-mail
i numer telefonu,
b) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych –
pisemną, podpisaną własnoręcznie zgodę przedstawiciela ustawowego;
w przypadku zgłoszenia elektronicznego, zgoda taka powinna zostać dołączona
w formie zeskanowanej (w formacie PDF) do zgłoszenia, a następnie dostarczona
w oryginale na adres wskazany w ust. 3 pkt. b) najpóźniej w terminie wskazanym
w ust. 2 (decyduje data wpływu na wskazany adres).
3. Kompletne zgłoszenie zdjęcia należy dostarczyć:
a) poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej odkrytki.pl/
fabryczna,
b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@odkrytki.pl (wypełniony i podpisany
formularz może być zeskanowany) w przypadku plików cyfrowych,
c) osobiście na adres: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41,
50-451 Wrocław w przypadku odbitek i wydruków bądź plików nagranych na CD/
DVD,
d) pocztą tradycyjną na adres: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej
39-41, 50-451 Wrocław. Za datę zgłoszenia uważać się będzie datę wpływu
przesyłki, nie zaś datę nadania.
4. Zgłoszenia składane osobiście w biurze Biura Festiwalowego Impart 2016 powinny zostać
umieszczone w kopercie lub opakowane w inny sposób, który ogranicza możliwość
uszkodzenia prac czy nośników, na których nagrane zostanie zgłoszenie. Opakowanie
powinno zostać opatrzone napisem „ODKRYTKI. KOCHANYM CIOTKOM FABRYCZNA ŚLE”.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zobowiązania Uczestnika zgłoszonego w drodze
elektronicznej do przedłożenia w oryginale zeskanowanych dokumentów, w
szczególności formularza zgłoszeniowego, jeśli w ocenie Organizatora zajdzie taka
konieczność.

6. Z chwilą przesłania zgłoszenia Uczestnik oświadcza i zapewnia, że jako autor fotografii,
będzie wyłącznym posiadaczem majątkowych praw autorskich do fotografii, a
przysługujące mu autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie naruszają praw osób
trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich
oraz zapewnia, iż zaspokoił, lub zaspokoi do dnia wydania fotografii, związane z nim
wszelkie prawa osób trzecich w związku z zawartością fotografii i nie istnieją przeszkody
do dysponowania fotografią na potrzeby niniejszego Konkursu. W przypadku wystąpienia
przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych
powyżej Uczestnik zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty
poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.
7. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod
względem terytorialnym i czasowym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68
ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i licencji
niewyłącznej, obejmującej prawo do wykorzystania zgłoszenia, w tym zdjęcia i jego opisu
w szczególności w celu realizacji i promocji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016,
której częścią jest Program Współorganizacji Projektów pod roboczą nazwą
„mikroGRANTY ESK 2016” oraz Organizatora, w zakresie rozporządzania i korzystania z
niego w pełnym zakresie w całości i we fragmentach na wszelkich znanych polach
eksploatacji, w tym takich, jak:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na:
nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego DVD, VCD, CDROM;
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach
video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD,
CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami
dostępnymi za opłatą wstępu
d) prawo obrotu w kraju i za granicą;
e) użyczenie, najem lub wymiana nośników, na których zdjęcie utrwalono;
f) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub
fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką – niezależnie od systemu,
standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe
g) nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pośrednictwem
satelity;
h) reemisja integralna i równoczesna przez inną organizacje telewizyjna;
i) sporządzenie wersji obcojęzycznych;
j) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej
ilości nadań;
k) wielkości nakładów;
l) wykorzystanie na stronach internetowych;
m) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
n) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
o) wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
p) wykorzystywania dowolnych fragmentów audycji do celów promocyjnych i reklamy;
q) wykorzystanie zdjęcia w całości lub dowolnie wybranych fragmentów w serwisach

r) interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik
przekazu
s) danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
t) wprowadzania zmian, skrótów;
u) retransmisja audycji;
v) publiczne udostępnianie audycji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
w) w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów wraz z prawem do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych;
x) rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkami obiektów i osób utrwalonych
na zdjęciach.
8. Organizator ma prawo zarówno do udzielania sublicencji, jak i przenoszenia praw z
udzielonej licencji na dowolne osoby trzecie.
9. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie i zezwalanie przez Organizatora
na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu licencji oraz upoważnia
Organizatora do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z
przedmiotu licencji.
10. Organizator oświadcza, iż będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr
osobistych uczestników.
11. Uczestnikowi Konkursu, który udzielił Organizatorowi licencji nie przysługuje z tego tytułu
żadne wynagrodzenie.
12. Zgłoszenia niespełniające wymogów wskazanych w niniejszym paragrafie lub zgłoszone
przez osobę nieuprawnioną lub też niespełniające warunku określonego §2 ust. 2 (teren
Fabryczna), a także zgłoszenia, które wpłynęły po terminie, zostaną odrzucone i nie będą
brane pod uwagę przy ocenie jury. Odrzucenie ze wskazanych przyczyn nie wymaga
uzasadnienia.
13. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa
do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
14. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane
i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Konkursu zgody,
pod adresem odkrytki.pl/fabryczna zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz.
926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i
przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte
niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody konkursowej. Uczestnikowi
Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać
opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu na stronie internetowej odkrytki.pl
oraz w mediach społecznościowych.
15. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika:
imienia nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i numeru

telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich
w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w konkursie.

§ 4 Ocena zgłoszonych zdjęć i nagrody
1.

Termin osobistego składania zgłoszeń w Biurze Festiwalowym Impart 2016 mija w dniu
20.11.2016 o godzinie 16:00, termin zgłoszeń osobistych mija w dniu 20.11.2016 o godzinie
23:00. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

2. Oceny prac dokona pięcioosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora,
przedstawiciela Biura Festiwalowego Impart 2016 oraz dwójka zaproszonych do
współpracy artystów.
3. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: najciekawsze podejście
fotograficzne do Fabrycznej oraz
najlepsze oddanie idei piękna jako hasła
mikroGRANTÓW.
4. Jury wyłoni 10 zwycięskich zdjęć.
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do dnia 25.11.2016 roku do godziny 23:00 na stronie
internetowej odkrytki.pl oraz w mediach społecznościowych. Organizator po ogłoszeniu
wyników skontaktuje się z Laureatami w drodze telefonicznej lub mailowej. W przypadku,
gdy Organizator skontaktuje się z Laureatem, a ten nie potwierdzi (nie będzie wiedział) o
fakcie uczestniczenia w Konkursie Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
6. Decyzje jury są ostateczne.
7. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z
przebiegu obrad.
8. Nagrodą w Konkursie dla każdego
z Laureatów jest komplet pocztówek
wyprodukowanych przez Organizatora w ramach projektu współorganizowanego z
Biurem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w ramach Programu Współorganizacji
Projektów pod roboczą nazwą „mikroGRANTY ESK 2016” o wartości 65 zł brutto.
9. Organizator wyda zwycięzcy Konkursu nagrodę podczas wernisażu, który odbędzie się w
lokalu Warsztat przy ul. Niedźwiedziej 5 we Wrocławiu w dniu 12.12.2016 roku o godzinie
18:00.
10. W razie nieobecności zwycięzcy Konkursu na wernisażu, zwycięzca Konkursu może
odebrać nagrodę w Biurze Festiwalowym Impart 2016, przy ul. Komuny Paryskiej 39-41,
50-451 Wrocław po 20 listopada 2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 –
16:00.
11. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
12. Z uwagi na fakt, że wartość nagrody w niniejszym konkursie nie przekracza kwoty 760,00
zł określonej w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
nagroda ta nie jest objęta obowiązkiem podatkowym wynikającym z w/w ustawy.

§ 5 Procedura reklamacyjna
1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu należy
składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Biuro
Festiwalowe Impart 2016, przy ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, z dopiskiem
„ODKRYTKI. KOCHANYM CIOTKOM FABRYCZNA ŚLE” w terminie do 30 dni od daty publikacji
na stronie internetowej odkrytki.pl listy zwycięzców Konkursu - osobiście lub listem
poleconym (w tym przypadku o zachowaniu terminu do zgłoszenia reklamacji decyduje
data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminów nie będą rozpatrywane. Reklamacje
rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku Uczestnik
Konkursu zostanie poinformowany na piśmie przesłanym na adres podany w reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym według właściwości
ogólnej.

§ 6 Dane osobowe
1.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie
danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w
związku z jego przebiegiem. W szczególności w celu wzięcia udziału w Konkursie
uczestnik powinien podać Organizatorowi następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora lub
podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z
wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu
komunikacji z uczestnikami Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z Ustawą o
ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn.
zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy dany uczestnik
Konkursu odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu (np. w celu oznaczenia zgłaszanego zdjęcia),
zdjęcie przez niego zgłoszone nie będzie brane pod uwagę przy przeprowadzaniu
Konkursu.
4. Administratorem danych jest Organizator.
§ 7 Postanowienia końcowe
1.

Organizator nie odsyła zgłoszonych na Konkurs zdjęć (wydruki, odbitki, płyty CD lub DVD)
po zakończeniu Konkursu.

2. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronie www.odkrytki.pl
oraz w mediach społecznościowych.
3. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące formalnej strony Konkursu należy
kierować drogą elektroniczną na adres: kontakt@odkrytki.pl.
4. Harmonogram konkursu:
a) ogłoszenie konkursu: 1.10.2016,
b) ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do 20.11.2016 do godz. 23:00 dla zgłoszeń
elektronicznych, godzina 16:00 dla zgłoszeń osobistych i nadesłanych pocztą
tradycyjną,
c) posiedzenie Jury Konkursu: 21-24.11.2016,
d) powiadomienie Uczestników o wynikach: do 25.05.2016 do godziny 23:00,
e) druk zdjęć w formie pocztówki: do 30.12.2016,
f) spotkanie wernisażowe: 12.12.2016.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz
do nie wyłaniania zwycięzcy i nie przyznania nagrody.
7. Przystąpienie uczestnika do Konkursu (nadesłanie zdjęcia) jest równoznaczne z
akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

