REGULAMIN
konkursu fotograficznego „Smaki życia: słodko-kwaśny”
I. Konkurs
Konkurs fotograficzny „Smaki życia: słodko-kwaśny”, o którym mowa w
niniejszym Regulaminie, (zwany dalej „konkursem”), jest skierowany do osób
indywidualnych określonych w Ust. IV.
II. Organitorzy
1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Smaki życia: słodko-kwaśny” jest
Stowarzyszenie PI-stacja , z siedzibą w Warszawie Aleja Solidarności 86/30,
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000455925, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
III. Cel konkursu
1. Celem konkursu „Smaki życia: słodko-kwaśny” jest:
a) promocja twórczej aktywności fotograficznej – zachęcenie do opisania świata
za pomocą fotoreportażu bez względu na doświadczenie, a także do dzielenia
się swoją twórczością;
b) promowanie bibliotek publicznych pomagających w rozwijaniu twórczego
zapisu obserwacji ludzkich;
c) promowanie zaangażowania bibliotekarzy: bibliotekarz – przewodnikiem,
biblioteka – miejscem integracji pokoleń.
IV. Adresaci konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne:
a) będące użytkownikami bibliotek publicznych, niezależnie od wielkości gminy,
na terenie której zlokalizowana jest biblioteka publiczna;
b) bez ograniczeń wiekowych;
c) niezależnie od dotychczasowego dorobku, publikacji czy przynależności do
związków twórczych.
V. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest fotoreportaż:
a) składający się z 5 zdjęć, zapisanych w pliku jpg w dobrej rozdzielczości
(szerokość minimum 1500 pikseli)
b) wykonany dowolnym sprzętem;
c) wcześniej niepublikowany;
d) niebędący wcześniej przedmiotem innego konkursu;
e) dotyczący tematu konkursu – „Smaki życia: słodko kwaśny”.
VI. Udział w konkursie
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) wypełnić formularz konkursowy znajdujący się na stronach: www.pi-stacja.org
(zakładka biblioteki) lub www.biblioteki.org;
b) wykonać fotoreportaż określony w Ust. V pkt. 1 a), b), c), d), e);

c) formularz konkursowy i fotoreportaż przesłać na adres e-mail: konkurs@pistacja.org.
2. Formularz konkursowy składa się z następujących elementów:
a) Imię i nazwisko osoby zgłaszającej swoją pracę w konkursie.
b) Imię i nazwisko rodzica/lub opiekuna prawnego w przypadku
niepełnoletniego autora.
c) Dane kontaktowe do osoby zgłaszającej swoją pracę w konkursie lub
opiekuna prawnego – adres, e-mail, telefon.
d) Dane biblioteki publicznej, z której korzysta osoba zgłaszająca swoją pracę
w konkursie (nazwa biblioteki, województwo i gmina, gdzie biblioteka się
znajduje).
e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę
zgłaszającą swoją pracę w konkursie (zaznaczenie okienka we wniosku).
f) Wyrażenie zgody na publikację prac i przekazanie autorskich praw
majątkowych przez osobę zgłaszającą swoją pracę w konkursie (zaznaczenie
okienka we wniosku).
g) Potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacji
postanowienia regulaminu (zaznaczenie okienka we wniosku).
h) Opis fotoreportażu – co przedstawiają zdjęcia, gdzie zostały
wykonane, itp. (maksymalnie 500 znaków ze spacjami).
3. Zdjęcia składające się na fotoreportaż, powinny być oznakowane:
a) cyframi od 1 do 5, wskazującymi na kolejność ich oglądania;
b) pierwszą literą imienia i pierwszą literą nazwiska uczestnika konkursu (bez
polskich znaków), np. 1 XY, 2 XY, 3XY, 4 XY, 5 XY;
c) wypełniony formularz konkursowy i fotoreportaż składający się z 5 zdjęć
należy wysłać w jednym i tym samym mailu do 31 lipca 2013 roku do
godziny 23:59 na adres: konkurs@pi-stacja.org;
d) formularze i fotoreportaże przesłane po wyznaczonym terminie oraz wysłane w
oddzielnych mailach nie będą rozpatrywane.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace konkursowe oceni jury konkursu złożone z osób wskazanych przez
Organizatora.
2. Skład jury konkursu zostanie ogłoszony 03.06.2013 na stronie.
www.pi-stacja.org. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2013 roku.
3. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronach
www.pi-stacja.org i www.biblioteki.org do 20 sierpnia 2013 roku.
4. Jury konkursu wyłoni jednego zwycięzcę oraz trzech laureatów.
5. Jury konkursu wyłoni także cztery biblioteki wymienione w formularzu
konkursowym przez zwycięzcę i trzech laureatów konkursu.
6. Zwycięzca konkursu, laureaci oraz biblioteki wymienione w formularzu
konkursowym przez zwycięzcę i trzech laureatów konkursu zostaną w ciągu 3
dni od jego rozstrzygnięcia powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im
nagród i wyróżnień pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.
7. Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o
wygranej przesłać wiadomość zwrotną zawierającą dane niezbędne do
sporządzenia przez Organizatora umowy darowizny. Jednocześnie zwycięzca
może odmówić przyjęcia nagrody.
VIII. Nagrody
1. Nagrodą główną w konkursie fotograficznym jest:
a) publikacja zdjęcia w formie okładki w miesięczniku ,,Gazetownia’’, ufundowana
przez Organizatora;

b) aparat cyfrowy - ufundowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
2. Nagrodę główną otrzyma zwycięzca konkursu.
3. Laureaci konkursu otrzymają wyróżnienia w formie dyplomów. Wyróżnienia w
formie dyplomu otrzymają także cztery biblioteki wymienione w formularzu
konkursowym przez zwycięzcę i trzech laureatów konkursu.
4. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
5. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent
pieniężny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
nagrody ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące
nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy. Do przekazanych
nagród dołączone zostaną stosowne dokumenty pozwalające na złożenie
reklamacji.
6. Zwycięzca otrzyma nagrodę wymienioną w Ust. VIII pkt. 1. b) przesyłką pocztową
lub kurierską.
7. Laureaci konkursu i cztery biblioteki wymienione w formularzu konkursowym
przez zwycięzcę i trzech laureatów konkursu otrzymają wyróżnienia w formie
dyplomów pocztą.
8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub niespełnienia
wymogów podanych w Ust. VII pkt. 7 nagroda przepada.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak odbioru nagrody głównej i
przyznanych wyróżnień z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, laureatów lub
bibliotek.
10. Nagroda główna przepada jeżeli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem
kuriera i/lub poczty okażą się nieskuteczne.
IX. Prawa autorskie
1. Uczestnicy konkursu, poprzez dokonanie zgłoszenia oświadczają, że fotoreportaż
nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, że do
fotoreportażu przysługują im wyłączne i nieograniczone autorskie prawa
majątkowe, oraz że posiadają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób,
których wizerunek zawarty jest w fotoreportażu, a także, że posiadają prawo do
korzystania z innych materiałów w nim zawartych.
2. Uczestnicy konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia udzielają Organizatorowi
nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na korzystanie z utworu, o którym mowa w
ust. V pkt. 1, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobne techniki, a także
utrwalenie w całości lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne,
utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego,
magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
b) wprowadzenie do pamięci komputera;
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za
pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w
tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich
używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie,
elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie
wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci
komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;
e) nadawanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
f) nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję
przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków

technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu,
systemu lub formatu;
g) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, product placement, public relations, ,,Gazetowni’’ i Stowarzyszenia;
h) inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne
odtwarzanie wypowiedzi konkursowych i ich utrwaleń, w tym w szczególności
wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na
ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach;
i) dokonywanie opracowań wypowiedzi konkursowych, w szczególności ze względu
na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami
rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również
wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zgłoszeń
konkursowych rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Licencje i zezwolenia opisane w niniejszym Regulaminie są nieodpłatne,
nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.
5. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Stowarzyszeniu na
drodze procesu o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i
korzystania z innych materiałów, w zgłoszeniu konkursowym w związku z
korzystaniem przez Stowarzyszenie z tych elementów zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu Uczestnicy konkursu zobowiązują się niezwłocznie wstąpić
do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Stowarzyszenie z wszelkich roszczeń,
zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z
kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.
6. Prace konkursowe:
a) zwycięzcy konkursu;
b) trzech laureatów konkursu;
c) a także prace wytypowane przez jury konkursu spośród prac nadesłanych
przez uczestników konkursu
zostaną nieodpłatnie opublikowane na stronach Organizatora.
X. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie PI-stacja, z siedzibą w
Warszawie 01-003, Aleja Solidarności 86/30. Dane osobowe przetwarzane są na
potrzeby organizacji konkursu „Smaki życia: słodko-kwaśny” oraz dla celów
promocyjnych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc wziąć
udział w konkursie. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji i przeprowadzenia
Konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, a także w celach
promocyjno-marketingowych (np. udostępnianie danych do publicznej wiadomości
na stronach Stowarzyszenia) i nie będą udostępniane innym podmiotom, za
wyjątkiem tych, które mają do tego uprawnienia wynikające z przepisów
szczególnych (np. organy ścigania).
2. Po stronie Uczestnika konkursu leży obowiązek uzyskania zgód od osób
fizycznych, których dane osobowe mogą pojawić się w zgłoszeniu konkursowym.
Zgoda, o której tu mowa, powinna uwzględniać możliwość wykorzystania danych
w celach związanych z publikacją wyników Konkursu, a także w celach
promocyjno-marketingowych Stowarzyszenia.
3. Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, gdyż stosuje
środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technicznej niezbędne do

zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na
adres: webmaster@pi-stacja.org.
XI. Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom konkursu nie przysługuje jakiegokolwiek wynagrodzenie za
korzystanie przez Organizatora ze zgłoszeń konkursowych zgodnie z niniejszym
Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenie za rozpowszechnianie
zgłoszeń konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zgłoszenia lub jego części.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
3. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu na stronie www.pi-stacja.org.
4. Organizator zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
5. Organizator o każdej zmianie Regulaminu będą informowali poprzez stronę
internetową www.pi-stacja.org.
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursu należy do Organizatora.
7. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować biuro@pi-stacja.org do
pani Joanny Dudek-Ławeckiej z dopiskiem Konkurs-informacja.

