Regulamin Konkursu Fotograficznego organizowanego
przez Fundację Tandem z siedzibą we Wrocławiu
„Kadr na balkon III”
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Kadr na balkon III”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Fundacja Tandem z
siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołtaszyńskiej 130/7 (zwany dalej „Organizatorem” lub „Fundacją”)
Kontakt z Organizatorem może odbywać się drogą mailową na adres: kadrnabalkon@gmail.com
Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Katarzyna Karkocha-Bartoszewicz.
Konkurs rozpoczyna się dnia 02.09.2019 i trwa do 30.09.2019 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 1.3 o czym poinformuje Uczestników
Konkursu za pośrednictwem strony www.fundacja-tandem.pl oraz www.facebook.com/kadrnabalkon
Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar miasta Wrocław.

2. IDEA KONKURSU. KATEGORIE KONKURSOWE
2.1 Celem Konkursu jest aktywizacja lokalnej społeczności mieszkańców Wrocławia poprzez ukazanie potrzeby
odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i dziedzictwo kulturowe oraz rozwój pasji, zainteresowań związanych z fotografią,
sztuką i architekturą.
2.2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
Kategoria I: balkon w historii (w kamienicy, w zabudowie PRL i zabudowie współczesnej)
Kategoria II: balkon ogród
Kategoria IV: balkon nie jedno ma imię (interpretacja tematu)
3. UCZESTNICY
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała we Wrocławiu w wieku od 14 lat, posiadająca
pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które posiadają ograniczoną zdolność
do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub innych przedstawicieli
ustawowych. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”. Formularz wymaganej zgody,
dostępny jest na stronie internetowej www.fundacja-tandem.pl oraz www.facebook.com/kadrnabalkon
3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt 3.1., w przypadku uczestników posiadających ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w
tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.
3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele Organizatora, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin
i osoby im najbliższe.
3.4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
4. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC
4.1. Prace konkursowe Uczestnik Konkursu przesyła tylko drogą elektroniczną na adres kadrnabalkon@gmail.com wraz
z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (wzór formularza dostępny jest na stornie internetowej: www.fundacjatandem.pl oraz www.facebook.com/kadrnabalkon
w tytule maila należy podać: Imię i Nazwisko. Konkurs Fotograficzny „Kadr na balkon III”.
4.2. Dopuszczone do konkursu zostaną zdjęcia w formacie JPG oraz w rozmiarze nie większym niż 5MB.
4.3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do końca dnia 30.09.2019.
4.4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 1 zdjęcie w każdej z 3-ech kategorii konkursowych (łącznie nie więcej
niż 3 zdjęcia).
4.5. Każde przesłane zdjęcie należy opisać w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika Konkursu według
zamieszczonego poniżej wzoru:
Kategoria:
Tytuł zdjęcia:
Lokalizacja zdjęcia:
4.6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną na adres:
kadrnabalkon@gmail.com
wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego
(dopuszcza się skan/zdjęcie).
4.7. Uczestnik Konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda lub wyróżnienie, zobowiązany jest do:
 Osobistego/lub za pośrednictwem osoby trzeciej dostarczenia Organizatorowi Konkursu wypełnionego i
podpisanego formularza zgłoszeniowego (wraz z oświadczeniami) podczas wystawy zdjęć organizowanej na
zakończenie konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia wypełnionego formularza (wraz z
oświadczeniami oraz zgodą) podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Niedopełnienie powyższych formalności przez Uczestnika, skutkuje utratą przez niego prawa do odbioru nagrody
oraz upoważnia Organizatora do przekazania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
4.8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych
plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
4.9. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były dotąd publikowane, nagradzane, a w czasie
trwania Konkursu nie biorą udziału w innym konkursie.
4.10. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, 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, erotykę, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających
przemoc
albo
materiały
o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych. Fotografie nie mogą przedstawiać osób. Na
zdjęciach mają się znajdować jedynie balkony będące tematem fotografii.
4.11. Organizatorzy
nie
ponoszą
odpowiedzialności
za
nieprawidłowe
dane
podane
w Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.12. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii;
II. udziela Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie zgody na publiczne udostępnienie
nadesłanych
fotografii
przez
Organizatora
na
potrzeby
realizacji
i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji
Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, publikacji albumu z
wynikami Konkursu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie
zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na
przekazanie nadesłanych zdjęć Jury w celu ich oceny zgodnie z punktem 5 niniejszego Regulaminu;
III. w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne,
nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego
imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wieku w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem,
także
na
ich
wykorzystywanie
w
celach
promocyjnych
Organizatora,
w
tym
w
szczególności
na
utrwalanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w
sieciach komputerowych, Internecie, książkach ,w katalogach i podczas wystaw.
IV. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii.
W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub
prawnym oświadczeń o których mowa w pkt. 4.10 zobowiązuje się do uregulowania wszystkich
związanych z tym faktem zobowiązań. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń
osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń o których mowa w
pkt. 4.10 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
5. OCENA ZDJĘĆ
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę w
szczególności jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5.3. Jury zastrzega sobie prawo bez porozumienia z Uczestnikiem do zakwalifikowania fotografii do innej kategorii niż
wybrana przez Uczestnika, w przypadku uznania, że fotografia pasuje do innej kategorii tematycznej niż wskazana
przez Uczestnika.
5.4. Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej na dzień przed
wystawą organizowaną na zakończenie konkursu.
5.5. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wybierze tylko po jednym laureacie najlepszego zdjęcia w danej kategorii.
5.6. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia w każdej z kategorii.
5.7. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. NAGRODY
6.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie pisemnej zgody na publikację zdjęcia na wystawie pokonkursowej, w
albumie z wynikami prac konkursowych, w prasie, oraz w Internecie. W przypadku braku udzielenia zgody
Organizator nie przyzna nagrody, a Jury będzie uprawnione do zmiany werdyktu.
6.2. Wszyscy, wybrani przez Jury laureaci Konkursu otrzymają nagrody od Organizatora tj.:
 prezentację zwycięskich zdjęć podczas wystawy pokonkursowej

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

 nagrody rzeczowe.
Za przyznanie nagrody rzeczowej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Organizator może przyznać nagrody specjalne ufundowane przez pozyskanych sponsorów/instytucje wspierające
Konkurs.
Nagrody nieodebrane do 31.12.2019 roku przepadają.
W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze
nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają.
Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu i opiekunów prawnych uczestników
niepełnoletnich informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1)
zwanego dalej „RODO” iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Tandem z siedzibą we Wrocławiu ul. Ołtaszyńska
130/7 53 – 034 Wrocław e mail: tandemfundacja@gmail.com
II. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników konkursu i opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przez nas
przetwarzane w celu: 1) organizacji konkursu fotograficznego „Kadr na balkon”, oceny prac i wyłonienia
zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach:
www.facebook.com/kadrnabalkon i www.fundacja-tandem.pl – wyłącznie na podstawie udzielonej nam
przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 2) rozliczenia konkursu - w
przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawno-podatkowych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych); 3) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 4) wykorzystania wizerunku
uczestnika konkursu (w formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu) na stronach:
www.facebook.com/kadrnabalkon i www.fundacja-tandem.pl - wyłącznie na podstawie zgody udzielonej
nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (podstawa prawna: art. 6 ust.
1 lit. a RODO);
III. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
Zakres przetwarzanych danych osobowych w konkursie obejmuje:
1) dane uczestników: imię i nazwisko, rok urodzenia, klasa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
podpis (dotyczy uczestnika pełnoletniego);
2) dane opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika: imię i nazwisko, podpis.
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub zawartej z
Administratorem umowy powierzenia. Dane osobowe uczestników konkursu zostaną również przekazane
członkom Jury i przetwarzane wyłącznie w celu oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu.
V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i
realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
wynikający z przepisów prawa (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę), a w przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania.
VI. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE
PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Niepodanie
lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
Wyrażenie zgody uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, w
formie zdjęć z rozdania nagród oraz przebiegu konkursu jest dobrowolne i nie jest warunkiem
niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości
zamieszczenia wizerunku Zwycięzcy na stronach: www.facebook.com/kadrnabalkon i www.fundacjatandem.pl.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) Dostępu do treści danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane
oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez nas są nieprawidłowe lub
niekompletne,

3) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których
zostały przez nas zebrane, zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony
sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
4) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać
ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane
będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał, aby zostały usunięte, dane nie
będą nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub gdy
wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) Przenoszenia danych - gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
6) Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy dane przetwarzane są przez nas w celu
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
nam powierzonej lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub wobec przetwarzania danych w
celu marketingu bezpośredniego,
7) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej nam zgody, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt
1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem Danych.
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami
RODO.
IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym w formie profilowania.
X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być
przekazywane do państw trzecich poprzez korzystanie przez nas z narzędzi firm mających siedziby lub
oddziały na terenie UE.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.fundacja-tandem.pl oraz
na stronie www.facebook.com/kadrnabalkon
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w Konkursie.
8.3. Uczestnicy,
którzy
nie
spełnią
któregokolwiek
z
wymogów
określonych
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
8.5. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć.
8.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r.

