Regulamin Konkursu Fotograficznego i Filmowego
Idee tolerancji i wielokulturowości Ireny Sendler we współczesnej Warszawie
1 ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA i CEL KONKURSU
1.1 Organizatorem Konkursu Fotograficznego , zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie
Inicjatyw Kobiecych, organizacja pożytku publicznego, zwane dalej „Organizatorem”
1.2 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa
1.3 Konkurs odbywa się w ramach projektu „Idee tolerancji i wielokulturowości Ireny Sendler we
współczesnej Warszawie” współfinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 11 października 2018r. i trwa do 10 listopada 2018r.
1.5 Celem Konkursu jest propagowanie idei tolerancji i wielokulturowości Ireny Sendler we
współczesnej Warszawie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość społeczną na temat Ireny
Sendler.
1.6 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: fotograficznej i filmowej. Uczestnik/uczestniczka
może zgłosić prace w jednej lub w obydwu kategoriach.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1 Uczestnikiem/uczestniczką konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która wykona i prześle co najmniej 3 fotografie lub 1 film
związane z postacią Ireny Sendler oraz ideami tolerancji i wielokulturowości we współczesnej
Warszawie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.2 W Konkursie mogą brać udział jedynie uczestnicy/uczestniczki zajmujący_e się
fotografią/filmem amatorsko.
2.3 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy/pracowniczki Organizatora oraz podmiotów
zaangażowanych w przebieg Konkursu, w tym członkowie/członkinie Jury, oraz
członkowie/członkinie ich rodzin i osoby im najbliższe.
2.4 Udział w konkursie jest bezpłatny.
3 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC.
3.1 Każdy uczestnik/uczestniczka musi nadesłać co najmniej 3 fotografie lub co najmniej 1 film.
Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac przesłanych w formie cyfrowej.
3.2 Technika wykonania prac jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
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rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane zdjęcia:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
Zdjęcia muszą być zapisane w formatach JPG, PNG lub TIFF o rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
3.3 Długość filmu, zapisanego w dowolnym formacie cyfrowym, nie może przekraczać 15 minut.
3.4 Prace należy zgłaszać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
konkursirenasendler@gmail.com w załączniku lub w postaci linku do serwisu służącego do
przesyłu/współdzielnia plików (np. WeTransfer.com, dropbox.com itp.) w przypadku prac o
łącznej pojemności większej niż 10 MB, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs Irena Sendler –
kategoria fotograficzna” lub „Konkurs Irena Sendler – kategoria filmowa”.
3.5 W treści wiadomości oprócz załączonej fotografii musi znajdować się następujące
oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i
nazwiska oraz adresu email przez Organizatora do momentu zakończenia czynności związanych z
rozstrzygnięciem Konkursu.
Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin Konkursu. Jestem
osobą pełnoletnią.”
oraz imię i nazwisko wraz z adresem email do kontaktu.
UWAGA:
Bez dołączonego powyższego oświadczenia oraz podpisu zgłoszone prace nie będą brały udziału
w Konkursie.
3.6 Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w
tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i
obraźliwe, zawierających pornografię, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym
również uczucia religijne bądź związane z brakiem religii, materiały o tematyce rasistowskiej,
ksenofobicznej naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych, lub zawierające lokowanie
produktu, promocję usług lub marki.
3.7 W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były nigdzie publikowane ani nie
brały udziału w żadnym konkursie.
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4 OCENA PRAC
4.1 Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora. Organizator powoła Jury dla każdej kategorii Konkursu.
4.2.Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in.
jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych prac.
4.3 Zwycięzcy/zwyciężczynie oraz osoby wyróżnione w Konkursie zostaną poinformowani_e o
wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail użyty do zgłoszenia pracy konkursowej.
Jednocześnie zwycięzcy/zwyciężczynie oraz osoby wyróżnione przed przystąpieniem do
kolejnych etapów postępowania związanego z konkursem otrzymają kwestionariusz dotyczący
wyrażenia zgody na bezterminowe przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie imienia i
nazwiska w celu realizacji osobistych praw autorskich autora/autorki pracy oraz zgody na
wielokrotne, nieodpłatne nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie nagrodzonej
pracy oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora/autorki w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z
Organizatorem (Facebook, Instagram, Twitter) oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych
i marketingowych Organizatora. Wyrażenie zgody przez zwycięzców/zwyciężczynie oraz osoby
wyróżnione jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zrealizowania kolejnych etapów
postępowania konkursowego, czyli otrzymania nagrody bądź wyróżnienia.
4.4 Jury przyzna nagrody autorom/autorkom trzech najlepszych prac (zwycięzcy/zwyciężczynie
Konkursu) w każdej kategorii. Dodatkowo w każdej kategorii zostaną przyznane wyróżnienia.
5 NAGRODY
5.1 Dla zwycięzców/zwyciężczyń oraz osób wyróżnionych: pokaz prac w postaci projekcji
filmów/pokazu slajdów wyświetlanych na ekranie w sali Cafe PoWoli prowadzonej przez
Spółdzielnię Socjalną WOLA w Warszawie przy ul. Smoczej 3 w dniu 16 Listopada 2018 roku o
godzinie 18
5.2 Dla zwycięzców/zwyciężczyń każdego z konkursów przewidziane są nagrody:
Za zajęcie 1. miejsca nagroda o wartości 300 złotych
Za zajęcie 2. miejsca nagroda o wartości 200 złotych
Za zajęcie 3. miejsca nagroda o wartości 100 złotych
5.3 Dla osób wyróżnionych nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe
Semper (semper.pl).
5. 4 Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom dnia 16 listopada 2018 roku o godzinie 18, w
Klubokawiarni Cafe PoWoli przy ul. Smoczej 3 podczas spotkania podsumowującego Konkurs, lub
za pośrednictwem przesyłki pocztowej.
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5.5 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników/uczestniczek
Konkursu.
5.6 Nagrody nie odebrane do 30 marca 2019 r. przepadają i przechodzą na własność
Organizatora.
5.7 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
6. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
6.1 Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, ul. Grabowska 3/36,
01-236 Warszawa.
6.2 Uczestnik/Uczestniczka Konkursu, przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, w stopniu niezbędnym do realizacji przebiegu Konkursu.
6.3 Podanie danych osobowych przez osoby zgłaszające się do Konkursu ma charakter dobrowolny,
lecz jest niezbędne do przystąpienia do Konkursu.
6.4 Odbiorczyniami danych osobowych są pracowniczki i wolontariuszki biura Stowarzyszenia
Inicjatyw Kobiecych, znajdującego się w siedzibie Spółdzielni Socjalnej WOLA, ul. Smocza 3, 0-012
Warszawa, a w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń, sądy i właściwe organy.
6.5 Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki Konkursu odbywa się
przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO).
6.6 Dane osobowe uczestnika/uczestniczki Konkursu są przechowywane do momentu zakończenia
czynności związanych z rozstrzygnięciem Konkursu, a dane zwycięzców/zwyciężczyń konkursu i osób
wyróżnionych bezterminowo w celu realizacji osobistych praw autorskich autora/autorki pracy
związanych z publikowaniem nagrodzonej pracy oraz imienia i nazwiska autora/autorki w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, na stronach internetowych związanych z
Organizatorem oraz na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
6.7 Dane osobowe uczestnika/uczestniczki konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6.8 Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, w sytuacjach określonych w art.17 ust. 1 RODO.
6.9 Uczestnik/uczestniczka Konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora w Warszawie, przy ul. Smoczej 3 oraz na stronie
internetowej inicjatywakobiet.org
7.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wykluczone z Konkursu.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zmiany czasu trwania Konkursu w
każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez uczestników. O zmianie
Regulaminu lub przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie
https://www.facebook.com/StowarzyszenieInicjatywKobiecych
7.4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu.
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