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Regulamin konkursu fotograficznego 

ODRAzu  widać 

§ 1 
Organizator 

Organizatorem konkursu fotograficznego ODRAzu widać, zwanego dalej 
„Konkursem”, jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, z siedzibą w Katowicach 
przy ul. Teatralnej 4, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 2 
Cele Konkursu 

Celami Konkursu są: 

1. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych fotografii spośród nadesłanych na 
Konkurs, przedstawiających historię i teraźniejszość Odry, w tym szeroko 
pojęty krajobraz przyrodniczy i kulturowy (z historycznymi kanałami, 
budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi). 

2. Zwiększenie zainteresowania tematyką związaną z Odrą, jej krajobrazem 
przyrodniczym i kulturowym. 

3. Promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym regionu. 

§ 3 
Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa 
śląskiego, zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące przy jego 
organizacji oraz członkowie Komisji Konkursowej. 

3. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje autor fotografii zwany dalej „Autorem”. 

4. Na Konkurs jeden Autor może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Fotografie 
będą oceniane oddzielnie. 

5. Do Konkursu dopuszcza się jedynie zdjęcia będące wynikiem jednorazowej 
ekspozycji. Dopuszcza się podstawową obróbkę cyfrową (np. przycięcie). 
Fotografie nadesłane na Konkurs mogą być czarno-białe lub kolorowe.  

6. Do Konkursu nie dopuszcza się zdjęć panoramicznych, wykonanych z dronów 
lub innych statków powietrznych, kolaży, fotomontaży i zdjęć będących 
wynikiem multiekspozycji. 

7. Tematyka fotografii ma dotyczyć szeroko pojętego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego Odry i jej kanałów – w granicach województwa 
śląskiego.   
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8. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” 
dokona wyboru najlepszych, które zostaną wyeksponowane na wystawie 
i opublikowane w katalogu. 

9. Przystąpienie do Konkursu oznacza:  

a) akceptację przez Autora wszystkich warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie; 

b) oświadczenie zgłaszającego, że jest autorem pracy i jej zgłoszenie na 
Konkurs nie narusza praw osób trzecich; 

c) zgodę Autora na opublikowanie przez Organizatora nagrodzonej pracy 
oraz na wykorzystanie jej na potrzeby wystawiennicze i promocyjne;  

d) zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych uczestnika Konkursu zawartą w Formularzu 
zgłoszeniowym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika Konkursu.  

10.  Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

11.  Prace nadesłane na Konkurs pozostają w archiwum Regionalnego Instytutu 
Kultury w Katowicach. Organizator niezależnie od wyników Konkursu, zwróci 
się do wybranych Autorów o podpisanie umowy o bezpłatne udzielenie 
niewyłącznej, bezterminowej licencji do korzystania z fotografii zgłoszonych 
do Konkursu. 

§ 4 
Wymagane dokumenty 

1. Kompletne zgłoszenie na Konkurs, zwane dalej „Zgłoszeniem”, powinno 
zawierać: 

a) fotografie w formacie *.jpg 300 dpi, maksymalnie 50MB (nagrodzone 
zdjęcia będą drukowane w formacie B2 – 50 x 70 cm), Organizator 
zastrzega sobie prawo dostosowania proporcji fotografii do formatu B2 

b) Wypełniony i podpisany przez Autora formularz zgłoszenia na Konkurs 
wraz z podpisaną przez Autora zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych, dostępny do pobrania ze strony internetowej Regionalnego 
Instytutu Kultury w Katowicach (www.rik.katowice.pl/odrazu-widac). 

2. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania pracy 
do postępowania konkursowego.  

§ 5 
Termin, miejsce i sposób składania prac 

1. Termin dostarczenia Zgłoszenia określa się na godz. 23:59 CEST 16 września 
2019 roku, przy czym decyduje chwila zakończenia przesyłu danych na serwer 
Organizatora.  
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2. Termin, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczny. Zgłoszenia, które wpłyną po 
wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.  

3. Wszystkie niezbędne dokumenty, wymienione w §4 niniejszego Regulaminu, 
powinny nosić odpowiednio nazwy:  

a) fotografie powinny być w pliku .jpg nazwanym imieniem i nazwiskiem 
lub pseudonimem Autora: „imie_nazwisko” lub „pseudonim”, przy 
dwóch i trzech fotografiach odpowiednio: „imie_nazwisko2” lub 
„pseudonim2”, „imie_nazwisko3” lub „pseudonim3”, 

b) formularz wypełniony i podpisany przez Autora w pliku .doc (lub innym 
powszechnie obowiązującym) lub .pdf, nazwanym imieniem i 
nazwiskiem lub pseudonimem Autora z dopiskiem: 
„imie_nazwisko_formularz” lub „pseudonim_formularz”.  

4. Pliki należy przesyłać pojedynczo na serwer Organizatora korzystając z opcji 
„Wyślij plik” znajdującej się w treści artykułu o Konkursie pod linkiem: 
www.rik.katowice.pl/odrazu-widac 

5. Przesłane materiały stanowią dokumentację Konkursu i nie podlegają 
zwrotowi. 

 

§ 6 
Zasady wyłonienia laureatów 

1. Zwycięskie fotografie zostaną wybrane przez Komisję, powołaną 
zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. 

2. W skład Komisji wchodzić będą nie mniej niż 3 osoby, w tym przedstawiciel 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.  

3. Fotografie zostaną ocenione według kryteriów: 

a) zgodności z tematyką Konkursu;  

b) oryginalności ujęcia tematu; 

c) unikatowości ujęcia; 

d) jakości estetycznej (walory kompozycyjne, kolorystyczne). 

4. Spośród nadesłanych na Konkurs fotografii, spełniających wymagania 
formalne określone w § 4 Komisja wybierze fotografie, które otrzymają I, II i III 

miejsce oraz do 10 fotografii wyróżnionych. 

5. Komisja dokona wyboru w drodze konsensusu. 

6. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
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7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana na stronie internetowej 
Organizatora w terminie do 15 października 2019 roku. Laureaci zostaną 
powiadomieni o wynikach w formie wskazanej w formularzu Zgłoszenia 
(pocztą elektroniczną lub telefonicznie).  

§ 7 
Nagrody 

1. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają następujące nagrody: 

a) Za zajęcie I miejsca – karta podarunkowa Silesia City Center o wartości 
1500 złotych,  

b) Za zajęcie II miejsca – karta podarunkowa Silesia City Center o wartości 
1000 złotych,  

c) Za zajęcie III miejsca – karta podarunkowa Silesia City Center o 
wartości 750 złotych.  

2. Autorzy wyróżnionych fotografii otrzymają karty podarunkowe Silesia City 
Center o wartości 500 zł.  

3. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani są do podpisania z Organizatorem 
umowy o bezpłatne udzielenie niewyłącznej, bezterminowej licencji do 
korzystania z fotografii zgłoszonych do Konkursu. 

4. Komisja w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Organizatorem, 
może zmienić sposób podziału puli nagród.  

 

§ 8 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury 

w Katowicach, ul. Teatralna 4, NIP: 6342865350, REGON: 364603340. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych, panem Krzysztofem Laksą (e-mail: 

klaksa@rik.katowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora). 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu fotograficznego „ODRAzu 

widać”, w tym wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród, umieszczenia 

listy laureatów na stronie internetowej Konkursu– na podstawie 

dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  
b) w celu rozliczeniowo-księgowym związanym z realizacją i wydaniem 

nagród oraz archiwizacyjnym, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 
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c) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń – jeżeli 

takie nastąpią w związku z realizacją Konkursu co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Autora podane w formularzu 
zgłoszenia.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie Komisji 
Konkursowej, dostawca usług teleinformatycznych i pocztowych, podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie stosownych 
przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu 
rozliczenia środków publicznych). 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji 

celu, dla którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany 

odrębnymi przepisami prawa, m. in przez okres archiwizacyjny – 5 pełnych lat 

po zakończeniu Konkursu.  

7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają 

Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych. Wnioski w tym zakresie przesyłane mogą być na wskazany 

powyżej adres e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych. 

Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji 

pozwalających na weryfikację uprawnienia do złożenia ww. wniosku, w tym 

tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz 

sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.  

8. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże 

konieczne do wzięcia udziału w Konkursie tym samym do realizacji celów, o 

których mowa w § 8 pkt 3. 

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania ani do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Autor ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich 
w przypadku, gdyby praca Konkursowa narusza prawa, w szczególności prawa 
autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich. 

2. Autor jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zmianie danych,  
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mogących skutkować brakiem komunikacji z Autorem (adres e-mail, nr 
telefonu). 

3. Organizator zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych 
Autora, w szczególności do oznaczenia pracy konkursowej jego nazwiskiem. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia, które nie dotarły do 
niego z przyczyn od niego niezależnych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji 
z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza 
internetowe lub innych niezależnych od Organizatora. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych 
lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych 
skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu, w przypadku 
otrzymania mniej niż dziesięciu prac konkursowych. 

8. W przypadku naruszenia przez Autora postanowień niniejszego Regulaminu, 
Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się 
odpowiednie przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 
dnia 4 lutego 1994 roku, ustawy Kodeks Cywilny oraz inne przepisy prawa 
polskiego obowiązujące w tym zakresie. 

 

 

 

 


