
FotoMaraton

Regulamin konkursu

§1

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin okres� la zasady przeprowadzenia Gminnego Konkursu 
Fotograficznego „FOTOMARATON 2021” zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem konkursu FotoMaraton jest Nadarzyn� ski Os�rodek Kultury.

§ 2

Cel i tematyka konkursu

1. Cele Konkursu:
– propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;

2. Tematy Konkursu zostaną przekazane Uczestnikom w dniu rozpoczęcia 
Konkursu.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do oso� b zajmujących się
amatorsko fotografią.

2. Konkurs odbywa się w  trzech kategoriach wiekowych:

 Dzieci w wieku 10-13 lat

 Młodziez5  w wieku 14-18 lat

 Doros� li 18+

3. Zdjęcie  moz5na  wykonac�  za  pomocą  aparatu  cyfrowego,  lub  telefonu
komo� rkowego.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Warunkiem  uczestnictwa  jest  wypełnienie  karty  zgłoszenia,  będącej
Załącznikiem  nr  1  do  Regulaminu  i  podpisanie  przez  uczestnika,  w
przypadku oso� b małoletnich podpis składa opiekun prawny. 



6. Uczestnikiem Konkursu jest kaz5dy, kto do dnia  15 stycznia 2021 r. zgłosi
chęc�  udziału w Konkursie wypełniając kartę zgłoszenia i wysyłając skan lub
zdjęcie na adres email: anna.balsam@nok.pl     

7. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszystkie koszty związane  z przygotowaniem
i dostarczeniem prac konkursowych.

8. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialnos�ci  za  szkody  spowodowane przez
Uczestniko� w, wynikłe w stosunku do oso� b trzecich związane z udziałem w
Konkursie.

§ 4

Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu

   1.Uczestnicy 16 stycznia 2021 r.  co dwie godziny  (tj.  10:00,  12:00, 14:00) będą
otrzymywac�  drogą mailową dwa tematy na kto� re będą musieli zrealizowac� zdjęcia. 

2. Kaz5dy z Uczestniko� w ma moz5 liwos�c�  i prawo wykorzystywac�  zaproszone przez
siebie osoby, kto� re wyraziły na to stosowną zgodę, do pomocy w realizacji zdjęc�.

3. Konkurs zakon� czy się 16 stycznia 2021 r. punktualnie o godzinie 16:00. 

4.   Kaz5dy  Uczestnik  musi  zgrac�  na  płytę  CD zdjęcia  (jeden  temat  ro� wna  się  jedno
zdjęcie)  w  formacie  jpg.  Następnie  płytę  przekazac�  Organizatorowi  w  momencie
zakon� czenia konkursu (16 stycznia 2021 r. godz. 16:00 ) w siedzibie NOK.  Płyta musi
byc� podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się do 21 stycznia 2021 r.  

6. Wyniki  FotoMaratonu  zostaną  opublikowane  na  stronie  Nadarzyn� skiego
Os�rodka  Kultury  (www.nok.pl),  FB  NOK,  na  tablicy  ogłoszen�  NOK,  oraz  w
Wiadomos�ciach Nadarzyn� skich. 

7.  Bezwzględnie  zakazuje  się  Uczestnikom  Konkursu  przekazywania  tres�ci
obraz� liwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione tres�ci zostaną
automatycznie zdyskwalifikowane.

8. Niedopuszczalna  jest  wszelka  ingerencja  (post  produkcja)  zdjęc�  w  programach
graficznych  polegająca  na  manipulacji  cyfrowej,  takiej  jak:  fotomontaz5 ,  łączenie
kompozycji.  Dopuszcza się jedynie podstawowe zmiany polegające na: rozjas�nianiu,
kontrastowaniu,  zarządzaniu kolorem, kadrowaniu.  Zdjęcia niespełniające wymagan�
konkursowych nie zostaną dopuszczone do dalszego udziału w Konkursie.
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§ 5

Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów

1. Wyboru  zwycięzcy  dokona  Jury  złoz5one  z  pracowniko� w  Os�rodka  Kultury.
Decyzje Jury są ostateczne.

2. Organizator przewiduje następujące nagrody: 

I miejsce BON o wartos�ci 200 zł. do sklepu Media Markt 

II miejsce BON o wartos�ci 150 zł. do sklepu Media Markt

III miejsce BON o wartos�ci 100 zł. do sklepu Media Markt

§ 6

Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, os�wiadcza,                         
z5e przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa 
majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku oso� b sportretowanych 
na fotografii, a takz5e przejmuje na siebie odpowiedzialnos�c� wobec Organizatora za 
wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyz5ej.

2. Przekazanie prac na Konkurs fotografii jest ro� wnoznaczne z udzieleniem 
Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie licencji 
niewyłącznej – z utworo� w w celu promocji Organizatora lub „FotoMaratonu”. W 
zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zalez5nych i zobowiązuje się zgody tej nie 
cofnąc�. 

3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  
i nazwiskiem w celach informacyjnych.

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie                                  
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub do� br osobistych oso� b trzecich 
związanych z korzystaniem ze zdjęc�, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci 
odszkodowania związane z roszczeniami takich oso� b.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jez5eli zaistnieją powaz5ne
powody.  
2.  Kaz5dy  Uczestnik  Konkursu  wyraz5a  zgodę  na  dokumentację  Konkursu  przez



Organizatora  lub  jego  przedstawicieli,  przedstawicieli  prasy  oraz  innych  medio� w
publicznych za pomocą obrazu lub/i dz�więku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA NADARZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOK

1. Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
Nadarzyński  Ośrodek  Kultury  informuje,  że:  Administratorem  Pana/Pani  danych
osobowych  jest:  Nadarzyńskiego  Ośrodka  Kultury  reprezentowany  przez  Dyrektora,  pl.
Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel./fax: (0-22) 729–89-15, e-mail: nok@nok.pl        

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- wieslaw.sobczynski@wp.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest (umowa/przepis prawa) pomiędzy
Panią/Panem  a  Administratorem,  zwana  dalej:  „Zobowiązaniem”,  do  zawarcia  której
dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6 ust 1 lit. b RODO) i dla wykonania której
przetwarzanie  Pani/Pana  danych  jest  niezbędne  i  innych  prawnych  obowiązków
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b)  realizacji  prawnie  usprawiedliwionych  interesów  Nadarzyńskiego  Ośrodka  Kultury
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.  f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas
umów  z  podmiotami  trzecimi,  w  tym  z  naszymi  partnerami  i  sponsorami,  marketing
bezpośredni  naszych usług i  zadań,  ustalenie,  obrona i  dochodzenie  roszczeń,  tworzenie
zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp., itd.) w związku z
wykonywaniem naszych zadań statutowych                              i obowiązków prawnych, w
tym umownych;

4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:

a)  przez  czas  wykonania  zadań  Nadarzyńskiego  Ośrodka  Kultury  i  innych  prawnych
obowiązków, w tym umownych i/lub

b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub

c) przez czas, w którym Nadarzyński Ośrodek Kultury może ponieść konsekwencje prawne
nienależytego  wykonania  lub niewykonania  naszych zadań statutowych lub  obowiązków
prawnych;

5. Pana/Pani  dane  osobowe  będą  mogły  być  przez  nas  przekazywane  naszym
partnerom,                      z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu
naszych  zadań  i  innych  obowiązków  prawnych,  w  tym  umownych,  podmiotom
świadczącym  nam  pomoc  informatyczną,  prawną,  usługi  doradcze,  konsultacyjne  oraz
innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do
realizacji  naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym
umownych; 

6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
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a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) prawo przenoszenia danych,

f)  prawo  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność   z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli  uważają  Państwo,  że  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  narusza przepisy
prawa;

7. Podanie  przez  Pana/Panią  danych osobowych ma charakter  dobrowolny,  lecz  może  być
warunkiem  uczestnictwa  przez  Pana/Panią  w  naszych  zadaniach  i  w  związku  z  tym
będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak
ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas
zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


