Regulamin Konkursu „W każdym wieku tworzymy klimat”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na pracę artystyczną: plakat, zdjęcie,
obraz, grafikę.
2. Temat konkursu brzmi: „W każdym wieku tworzymy klimat”.
3. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Ziemia i Ludzie”
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 6o lat i więcej, oraz Słuchacze Uniwersytetów
Trzeciego Wieku (bez względu na wiek). Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do Konkursu
zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora, ani członkowie ich rodzin.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników w biurze Organizatora oraz na stronie
internetowej www.rokdlaklimatu.pl
8. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Każdy z uczestników wyraża
tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do
Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo
wglądu do swoich danych oraz do dokonania poprawek.
ROZDZIAŁ II
Czas trwania konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1.03.2015 – 30.11.2015r. Ostateczny termin
nadsyłania prac upływa z dniem 30.11.2015r. (decyduje data wpływu pracy na adres Organizatora).
Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu i
ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 7.12.2015r.
ROZDZIAŁ III
Komisja konkursowa
W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, dokonania wyboru zwycięzców konkursu,
wyboru prac konkursowych do publikacji w kalendarzu oraz nadzoru nad i oceny prac wybranych
przez Internautów, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą co
najmniej 3 osoby zaproszone przez Organizatora w tym np.: Prezes Fundacji Ziemia i Ludzie,
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przedstawiciel Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, przedstawiciel Redakcji magazynu
„Żyjmy dłużej”, przedstawiciel Centrum Badań Nad Środowiskiem Przyrodniczym UW, Fundator
Fundacji „Ziemia i Ludzie” artysta fotografik Pan Andrzej Wiszniewski. Decyzje podjęte przez komisję
konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
ROZDZIAŁ IV
Cele i zasady konkursu
1. Celem nadrzędnym zorganizowania Konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej
seniorów w zakresie zmian klimatu, antropogenicznych przyczyn zmian klimatu, sposobów
zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Cel Konkursu zostanie zrealizowany
poprzez wyłonienie najlepszych prac spośród nadesłanych na Konkurs. Spośród prac uczestników
zostaną wytypowane prace, które wraz z opisem najlepiej ilustrują tematykę konkursu oraz będą
najwyżej ocenione pod względem artystycznym. Oprócz wartości artystycznej pracy liczyć się będzie
załączony opis i pomysłowość w podejściu do tematu. Dodatkowe punkty będzie można otrzymać za
zaangażowanie do stworzenia pracy dziecka lub dzieci przez co rozumiane jest nie oficjalne
współautorstwo pracy a szeroko pojęte zainteresowanie dzieci tematyką zmian klimatu przy okazji
tworzenia pracy. Udział dzieci nie jest obowiązkowy.
2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z założeniami edukacyjnymi dotyczącymi tematyki
ekologicznej konkursu, a znajdującymi się na stronach internetowych Projektu.
3. Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie prace artystyczne w formie zdjęcia, plakatu,
obrazu, grafiki wykonanych w dowolnej technice z możliwością wykorzystania dostępnych
nowoczesnych technologii np. obróbki cyfrowej. W pracy konkursowej – projekcie artystycznym
można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.
4. Każda praca musi zawierać dołączony pisemny opis na maksymalnie 1800 znaków odnoszący się do
tematyki ekologicznej konkursu, prezentujące pomysł Uczestnika w kontekście zmian klimatycznych
i/lub możliwości ich redukcji poprzez działalność człowieka. Każdy opis będzie weryfikowany przez
Organizatora pod względem zgodności z wiedzą z zakresu zmian klimatycznych. Organizator zastrzega
sobie możliwość odrzucenia pracy konkursowej w przypadku, gdy ww. opis będzie niepoprawny w
świetle ww. wiedzy. Od decyzji Organizatora nie ma odwołania
5. Każda z prac konkursowych, którą można przesłać w formacie cyfrowym, musi być przesłana w
wersji elektronicznej co najmniej w formacie A5, (14,8 x 21,0 cm), 1748 x 2480px, rozdzielczość 300
dpi, na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD pocztą na adres podany w pkt. 8 tego rozdziału
Regulaminu.
6. Każda z prac konkursowych, której nie można przesłać w formacie cyfrowym (obraz, plakat,
grafika), musi zostać przesłana w oryginale pocztą na adres podany w pkt. 8 tego rozdziału
Regulaminu.
7. Nie spełnienie przez Uczestnika wymogów określonych w punktach 3-6 Rozdziału IV Regulaminu
skutkuje odrzuceniem przesłanej pracy i nie będzie ona brała udziału w konkursie.
8. Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie co najmniej jedną pracę.
9. Prace z dopiskiem „KONKURS” należy przesyłać pocztą na adres Organizatora: Fundacja „Ziemia i
Ludzie” ul. Napoleona Bonaparte 47 B, 04-965 Warszawa, zgodnie z zapisami rozdziału IV, punkty 5
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lub 6 Regulaminu. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje termin faktycznego wpłynięcia pracy
do biura Organizatora.
10. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszenia do Konkursu zawierający:
wypełnioną czytelnie kartę z danymi osobowymi uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu
kontaktowego) wraz z oświadczeniem, podpisanym przez autora, stwierdzającym, że projekt jest jego
osobistym dziełem, a jego majątkowe prawa autorskie do projektu nie są ograniczone oraz
zawierające zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora konkursu w zakresie
opisanym w Regulaminie konkursu. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu i dostępny jest na stronie www.rokdlaklimatu.pl i w biurze Organizatora.
11. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport. Przesyłki
zniszczone nie będą zakwalifikowane do udziału w konkursie. Organizator nie odpowiada za
uszkodzenia prac w czasie transportu.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i działania, na które Organizator nie ma
wpływu, w szczególności za opóźnienia w działaniu poczty lub firm kurierskich.
14. Projekty prac i zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane ich autorom.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w sposób opisany w rozdziale
VII niniejszego Regulaminu.
16. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac przez Organizatora w
sposób opisany w rozdziale VI niniejszego regulaminu.
17. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest autorem pracy.
Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu prace wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy
posiadają wszelkie prawa autorskie. Dopuszczalna jest pomoc dzieci pod kierownictwem Uczestnika.
Dzieci nie są uznane za współautorów pracy i nie posiadają do niej praw autorskich. Prace nie mogą
naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku. Uczestnik konkursu ponosi pełną i
wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu w związku
z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
18. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji
uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk
uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu
i poprawiania swoich danych osobowych. W przypadku realizacji pracy przy pomocy dzieci na
potrzeby przeprowadzenia konkursu i do publicznej wiadomości podane będą wyłącznie imiona
dzieci i wiek. Nie wymagane jest podawanie innych danych dzieci.
ROZDZIAŁ V
Wybór prac oraz nagrody
1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, w tym wyboru zwycięzców
konkursu Organizator powoła komisję konkursową o której mowa w rozdziale III Regulaminu.
2. Komisja konkursowa dokona wyboru prac konkursowych i przyzna nagrody o których mowa w
niniejszym rozdziale Regulaminu. Komisja konkursowa może przyznać w konkursie 12 równorzędnych
nagród dla 12 najlepszych prac.
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3. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
- publikację pracy w Kalendarzu Klimatycznym
- nagrody rzeczowe o wartości 200 zł.
5. Łącznie Organizator przyzna 12 nagród rzeczowych.
6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród przez e-mail lub telefonicznie – na adres i
numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
7. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy Konkursu, nie później niż w terminie 60 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu, na adres podany w karcie zgłoszenia. W przypadku podania błędnego
adresu w karcie zgłoszenia, termin ten może się wydłużyć lub Organizator może nie wysłać nagrody.
8. Wartość nagrody zwalnia z obowiązku wpłacenia Organizatorowi Konkursu kwoty należnego
zryczałtowanego podatku (10% wartości Nagrody) przed wydaniem Nagrody rzeczowej, co wynika z
przepisów prawa (art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, tekst jednolity: Dz. U. z roku 2000, nr 14 poz. 176 ze zm.).
9. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.
10. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osobą, która nie spełnia warunków
wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa
wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie przyzna Nagrody.
11. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie, w
działaniach promocyjnych związanych z konkursem i wystawą prac konkursowych, w tym poprzez
wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych lub wizerunku.
12. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby trzeciej.
ROZDZIAŁ VI
Prawa autorskie i uprawnienia organizatora
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują
mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do
rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych w pracy, na fotografii, dokumentów i relacji a
także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych prac,
fotografii, dokumentów i relacji w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób
nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu wydawniczym, w tym elektronicznym z
prac konkursowych we fragmentach lub w całości , a w szczególności w działaniach promocyjnych
podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w
całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od
standardu, systemu lub formatu,
b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie,
c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu,
w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z
postanowieniami Regulaminu,
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d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne
udostępnienie na zamówienie poszczególnych egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając
wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju
lub działających podobnie, w całości lub we fragmentach
e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu
na nośnikach obrazu;
f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
product placement, public relations,
g) inne przypadki rozpowszechniania prac lub ich fragmentów, w tym wyświetlanie prac lub ich
fragmentów i ich utrwaleń;
h) dokonywanie opracowań prac, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi
powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania
na wykorzystywanie opracowań.
3. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji w pełnym zakresie pół
wymienionych w ustępie 2.
4. Uczestnik zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w
celach informacyjnych.
5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z prac konkursowych
w całości lub we fragmentach , w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac
konkursowych na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania prac.
6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na pracach,
nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z prac, w tym w szczególności
wynagrodzenia za rozpowszechnianie prac na stronie internetowej oraz innych przypadków
publicznego udostępniania prac, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,
odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się
wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze
zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami
takich osób.
8. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych
(w tym plików), których prace będą przedmiotem wystawy prac zorganizowanej przez Organizatora,
także w formie Galerii internetowej, na co Uczestnik wyraża zgodę.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia warunki określone w
niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika konkursu złożenia określonych
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie
warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego
uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych
roszczeń w stosunku do Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator.
Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z organizacją konkursu,
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wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i odprowadzeniem podatku, a także z
wykorzystaniem przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie. Uczestnik może w
każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub
usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie.
3. Organizator informuje, iż dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej konkursu www.rokdlaklimatu.pl. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych uczestnika na stronie
internetowej.
4. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
5. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może informować
Organizatora.
6. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać listownie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu
wraz z podaniem uzasadnienia, na adres biura Organizatora, w terminie do 7 dni od daty
rozstrzygnięcia Konkursu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub
nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub
opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.
9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
10. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
11. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, nie naruszając podstawowych zasad Konkursu.

Organizator: „Fundacja Ziemia i Ludzie”
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do konkursu fotograficzno-plastycznego "W każdym wieku tworzymy klimat"
Imię
Nazwisko:
Wiek:
Adres:

ulica

kod

miasto

Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Czy w realizacji pracy NIE
pomagały dzieci ?

TAK

Prosimy o podanie imion i wieku dzieci:

(proszę wstawić znak X)

Nazwa Pracy ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uwaga – do pracy powinien być załączony opis pokazujący związek pracy z tematyką zmian klimatu.
Opis w formie drukowanej nie powinien mieć więcej niż 1800 znaków
Oświadczenie uczestnika konkursu:
Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z regulaminem i jestem autorem/autorką i twórcą prac zgłoszonych na konkurs fotograficznoplastyczny "W każdym wieku tworzymy klimat", zwanego dalej Konkursem. Wyrażam zgodę na publikację nadesłanych prac
we fragmentach lub w całości na potrzeby ogłoszenia wyników Konkursu, na potrzeby marketingowe i reklamowe oraz w
formie wydawnictwa, w tym powielania elektronicznego oraz organizacji wystawy pokonkursowej;
b) do prac tych przysługują mi na wyłączność i w sposób nieograniczony wszelkie prawa, w tym nieograniczone autorskie
prawa majątkowe;
c) dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek
zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na organizatora
Konkursu;
d) dzieło stanowi w utwór oryginalny, a wykorzystane w nim fotografie, dokumenty, relacje i wywiady nie naruszają praw
autorskich osób trzecich, zamieszczone fotografie nie naruszają praw do wizerunku osób uwidocznionych na zdjęciach, są
wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora
konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;
e) przenoszę na organizatora Konkursu wszelkie znane w chwili zaakceptowania niniejszego regulaminu prawa autorskie
majątkowe, dotyczące dzieła, o którym mowa w pkt. a), w szczególności:
1)prawo wytwarzania kopii prac lub ich fragmentów i powielania ich każdą znaną techniką, w tym drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) prawo obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę lub jej fragmenty utrwalono, w tym prawo
wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
3) prawo rozpowszechniania prac lub ich fragmentów w każdy znany sposób, w tym prawo publicznego wykonania,
wystawienia, wyświetlenia ,odtworzenia oraz publicznego udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
f) przeniesienie praw autorskich, a ponadto udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych do prac konkursowych na
wszystkich w/w polach, następuje nieodpłatnie,
g) wszelkie materiały przekazane przeze mnie organizatorowi Konkursu stają się jego własnością z chwilą ich przekazania.
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