Regulamin konkursu fotograficznego
„Teknoamerblok. Warszawa. Cztery pory roku.”

§ 1 Definicje
1. Budynki – budynki na terenie Warszawy, które zostały zbudowane z wykorzystaniem
elementów betonowych (pustaków lub cegieł) wyprodukowanych przez Organizatora
wskazane przez Organizatora, w załączniku nr 2 do Regulaminu, jako przedmiot zdjęć
wykonywanych w ramach Konkursu.
2. Edycja – edycja Konkursu.
3. Komisja – powołana przez Organizatora komisja konkursowa złożona z 2
przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Szkoły,
4. Konkurs – konkurs „Teknoamerblok. Warszawa. Cztery pory roku.” prowadzony przez
Organizatora.
5. Opiekun Konkursu – przedstawiciel Szkoły
6. Organizator – Teknoamerblok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu „Teknoamerblok. Warszawa. Cztery pory
roku.”
8. Szkoła - Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie we współpracy, z którym
organizowany jest Konkurs.
1. Uczestnik – uczeń Szkoły.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu.
2. Organizator przewiduje cztery Edycje konkursu tj. zima, wiosna, lato, jesień Edycja
zimowa rozpocznie się 7 lutego 2020 r. Każda kolejna rozpocznie się po zakończeniu
poprzedniej. Przez zakończenie Edycji rozumie się ogłoszenie listy laureatów.
3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i ogłaszany przez Szkołę na stronach
internetowych oraz tablicach ogłoszeniowych.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie Szkoły.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu,
opublikowanego na stronie internetowej Szkoły pod adresem www.fotospokojna.com
 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.
 Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać przez złożenie zdjęć konkursowych
Opiekunowi Konkursu w następujących terminach:
a. Edycja zima – do 2 marca 2020 r.
b. Edycja wiosna – do 15 czerwca r.
c. Edycja lato – do 21 września 2020 r.
d. Edycja jesień – do 7 grudnia 2020 r.
 Zdjęcia należy złożyć na dowolnym, ale powszechnie stosowanym, nośniku
informacji.
 W zgłoszeniu konkursowym Uczestnik wypełnia Kartę informacyjną stanowiącą
załącznik nr 3 regulaminu.
 Składając zdjęcia konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest ich autorem i ma
wszelkie prawa do nich i nie są one ograniczone żadnymi prawami osób trzecich,
a także są zgodne z prawem.
 W przypadku Uczestnika nie będącego osobą pełnoletnią do udziału w Konkursie
niezbędna jest zgoda Rodzica (załącznik nr 1)
§ 4 Przebieg Konkursu
1. Zadaniem Konkursowym w każdej Edycji jest wykonanie zdjęć co najmniej pięciu
Budynków. Zdjęcia powinny zostać wykonane w planie ogólnym oraz zawierać detale
architektoniczne Budynków. Na każdym zdjęciu powinno być wskazanie, który
Budynek został przedstawiony na zdjęciu
2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie TIFF lub JPEG w najwyższej jakości
i posiadać rozdzielczość min. 16MPx.
3. Zdjęcia powinny zostać wykonane we właściwej dla danej Edycji porze roku.
4. Zabrania się przesyłania zdjęć zawierających treści wulgarne, bezprawne lub
naruszające dobre obyczaje czy prawa osób trzecich.
5. Ponadto, na zdjęciach nie powinni znajdować się ludzie ujęci w sposób, który
umożliwiałby ich identyfikację.
§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
1. W każdej Edycji Komisja wybierze dwóch zwycięzców. Każdemu z nich zostanie
przyznana nagroda główna („Nagroda główna”).
2. W przypadku gdy Komisja uzna, że więcej zdjęć konkursowych zasługuje na
wyróżnienie Komisja przyzna nagrody dodatkowe dla kolejnych Uczestników
(„Nagrody dodatkowe”).

3. W Konkursie do wygrania są nagrody pieniężne tj. Nagrody główne w wysokości 500
PLN/każda oraz, o ile będzie to miało miejsce w danych przypadku, Nagrody
dodatkowe w wysokości 100 PLN/każda. Dodatkowo każdy laureat Konkursu
otrzyma dyplom.
4. Dokonując wyboru zwycięskich zdjęć Komisja weźmie pod uwagę walory artystyczne,
jakość wykonania oraz kreatywność.
5. Wyłonienie i ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi w następujących terminach:
a. Edycja zima – najpóźniej do 13 marca 2020 r.
b. Edycja wiosna – najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.
c. Edycja lato – najpóźniej do 2 października 2020 r.
d. Edycja jesień – najpóźniej do 18 grudnia 2020 r.

6.
7.

8.
9.

Wyniki Konkursu wraz z nagrodzonymi (Nagrody główne) i wyróżnionymi pracami
(Nagrody dodatkowe) zastaną podane do wiadomości w Szkole oraz opublikowane na
stronach internetowych Szkoły.
Rozdanie dyplomów nastąpi w ciągu 7 dni po ogłoszenia laureatów Konkursu w
terminie wskazanym na stronie internetowej Szkoły na terenie Szkoły.
Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Szkole
licencji na wykorzystywanie zdjęć w zakresach i na polach eksploatacji określonych w
art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w
szczególności w zakresie rozpowszechnienia zdjęć, w tym na stronach internetowych
Organizatora oraz Szkoły, materiałach promocyjnych oraz marketingowych, a także
podczas wernisaży organizowanych przez te podmioty. Ponadto Uczestnik
zobowiązuje się nie udzielać licencji na wykorzystanie nagrodzonych zdjęć
podmiotom, których działalność jest zbliżona do działalności Organizatora.
Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez zwycięzcę na rzecz osób trzecich
przed odbiorem nagrody przez zwycięzcę Konkursu.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do każdego nagrodzonego
Uczestnika.

§ 6 Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.
2. Reklamacja powinna być złożona w sekretariacie Szkoły.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich złożenia. W przypadku gdy
reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej
uzupełnienie.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu
w oparciu o przepisy prawa.

§ 7 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie jest
Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie:
a) Umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 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 – czyli ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);
b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
c) obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w celu realizacji zawieranej
umowy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej
umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału w
Konkursie.
6. Uczestnik ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych:


z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art.
6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora),
7. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres:
r.rozycki@teknoamerblok.pl
8. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu:
a) w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z
Konkursem lub
b) na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny,
c) zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych –
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes
administratora - w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w
danym przypadku i które z nich nastąpi później.

W przypadku, gdyby Uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
§ 8 Postanowienia końcowe
Uczestnik może wykorzystać swoje zdjęcia do budowania indywidualnego portfolio.

Załącznik nr 1 Zgoda na udział w konkursie

………………………….., dnia …... 2020 r.

Dane wyrażającego zgodę:
……………………………………….
imię i nazwisko
……………………………………….

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny nieletniego ……………………………………………...
wyrażam zgodę na wzięcie przez nią/niego udziału w Konkursie fotograficznym
„Teknoamerblok. Warszawa. Cztery pory roku.” organizowanym na podstawie Regulaminu
tego konkursu, z którym się zapoznałem/am.
Ponadto oświadczam, że posiadam niczym nieograniczone prawo do samodzielnego
wyrażenia takiej zgody.

…………………………………………………………
podpis

Załącznik nr 2 Wykaz Budynków
Elewacje
Galeria Arkadia
Galeria Mokotów
Browary Warszawskie Chmielna 42
Diamond Buisness Park Posagu 7 Panien
ul.
Dom Development
Garażowa/Magazynowa
Szkoła Handlowa
ul.Kolska/Okopowa
Dom Mieszkalny
Starowiejska 17
Budynek Biurowy
Rodan
Puławska 465
Budynek mieszkalny
ul. Lądowa 6
Budynek mieszkalny
ul. Podwójna 1
Rebel One
ul. Mińska 25
Budynek mieszkalny
ul. Biały Kamień 7e

Konstrukcja
Złote Tarasy
Spire Warszawa
HUB Warszawa

Przy Dworcu Centralnym
Plac Europejski 1
Rondo Daszyńskiego
Chmielna/przy dworcu
Varsovia
centralnym
Rotunda
Rondo Dmowskiego
Mennica Office
Żelazan/Prosta
Browary Warszawskie Chmielna 42
Galeria Północna
Światowida
Budynek Mieszkalny ul. Sowińskiego 51

Załącznik nr 3

KARTA INFORMACYJNA
Imię i nazwisko uczestnika (drukowanymi literami):

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Miejsca prezentowane na zdjęciach:
Oświadczam, że jestem autorem załączonych fotogramów.
Niniejszym udzielam organizatorowi konkursu Teknoamerblok Spółka z o.o. z siedzibą w
Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60 oraz Zespołowi Szkół Fototechnicznych prawa do
wykorzystania fotogramów w celach związanych z rozstrzygnięciem, dokumentacją
i promocją konkursu.
Akceptuję, że przesłane przeze mnie materiały nie zostaną zwrócone.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Teknoamerblok Spółka z o.o. oraz
Zespół Szkół Fototechnicznych danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach związanych
z rozstrzygnięciem konkursu, publikacją wyników konkursu i fotogramów.

....................
Data

.............................................................................................
Czytelny podpis uczestnika

……..……..………..………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica (w przypadku ucznia niepełnoletniego)

