REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„500 LAT REFORMACJI 2017”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „500 LAT REFORMACJI 2017” (Konkurs) i fundatorem
nagrody jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce z siedzibą w Warszawie,
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, NIP: 525-15-67-497 (Organizator).
2. Celem

Konkursu

jest

propagowanie

wiedzy

o

Reformacji

w

Polsce,

dokumentowanie za pomocą fotografii w serwisie Instagram historii Kościoła
ewangelickiego w Polsce (ważne postaci, zabytki, wyjątkowe miejsca),
funkcjonowania wspólnoty (wydarzenia, święta, uroczystości) oraz przeżywania
wiary (formy pobożności, duchowość) jak również wyłonienie i nagrodzenie
najlepszych prac o podanej przez Organizatora tematyce.
3. Konkurs trwa od 1 lipca 2016 roku do 31 stycznia 2017 r.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.
II. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem zdania drugiego, oraz
zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią
warunki określone w Regulaminie (Uczestnik). Osoby niepełnoletnie mogą brać
udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika własnego
konta w serwisie społecznościowym Instagram.

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie zgodnie z ust. 5 niniejszego
punktu zdjęcia o tematyce związanej z dziejami Reformacji oraz współczesnym
życiem ewangelików w Polsce.
5. Celem prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie należy:
1) Opublikować w serwisie społecznościowym Instagram zdjęcie wraz z
opisem hasztag #500reformacjafoto lub @500REFORMACJAfoto;
2) Przesłać na adres mailowy 500reformacjafoto@luteranie.pl opublikowane
zgodnie z pkt 1) powyżej zdjęcie wraz ze skanem wypełnionej karty
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może dodać profil luteranie.pl na Instagramie do
Obserwowanych

(www.instagram.com/luteranie)

oraz

umieścić

post

na

Twitterze/Facebooku, który informuje o udziale w konkursie. Na profilu Instagram
Kościoła będą ukazywać się regularnie nadsyłane zdjęcia.
7. Nie wprowadza się ograniczeń w liczbie zgłaszanych do Konkursu zdjęć. Zdjęcia
mogą być zdjęciami pojedynczymi lub stanowić jeden cykl.
8. Każde zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg, w dobrej rozdzielczości
(min. 2000x3000 pikseli). Wielkość przesłanego pliku nie może przekroczyć 7 Mb.
9. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi,
które nie były nigdzie publikowane (w prasie lub na forum publicznym, np. na
wystawie) ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
10. Publikując w Konkursie zdjęcie, Uczestnik oświadcza, że posiada autorskie prawa
majątkowe i osobiste do przesłanego zdjęcia, a ponadto oświadcza, że
dostarczone zdjęcie nie narusza prawa autorskich osób trzecich.
11. Z chwilą publikacji zdjęcia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej
i nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych w zakresie rozpowszechniania zdjęcia poprzez jego publiczne
wykonanie,

wystawienie,

wyświetlenie,

odtworzenie

oraz

nadawanie

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie zdjęcia w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
12. W przypadku gdy zdjęcie zawiera wizerunek Uczestnika albo osób trzecich
Uczestnik:

1) zezwala na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach
wykonywania licencji;
2) oświadcza, że pozyskał zezwolenie osób, których wizerunek został utrwalony
na zdjęciu na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie ich wizerunku, z prawem
do przeniesienia tego zezwolenia na podmioty trzecie i oświadcza, że
zezwolenie to przenosi na Organizatora.
13. W przypadku zgłoszenia naruszenia prawa autorskich do materiałów nadesłanych
przez Uczestników Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uczestnika
z udziału Konkursie, a w przypadku przyznania nagrody do unieważnienia wyniku
danego Uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody. Nie wyłącza to
pozostałych roszczeń Organizatora i osób trzecich wynikających z przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.).
14. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć niespełniających
wymogów określonych niniejszym Regulaminem, o niskiej jakości technicznej,
nadesłanych bez karty zgłoszenia, po terminie określonym w Regulaminie,
nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach fotograficznych oraz zdjęć,
które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin.

III. Ocenianie i nagradzanie prac
1. Zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową składające się z osób
powołanych przez Organizatora.
2. Zwycięzcą zostanie Uczestnik wyłoniony przez Komisję Konkursową spośród
wszystkich zgłoszeń Uczestników.
3. Komisja Konkursowa przy ocenie zdjęć będzie brać pod uwagę zgodność zdjęcia
z celem i tematyką Konkursu, kreatywność, walory artystyczne oraz aspekty
techniczne.
4. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę główną w wysokości 1.000,00 (jedne tysiąc,
00/100) złotych netto plus podatek za najlepszą, zdaniem Komisji, pracę
konkursową.

5. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda publiczności – dysk zewnętrzny 2 TB - dla
Uczestnika, którego zdjęcie w okresie trwania Konkursu uzyska największą liczbę
polubień w serwisie społecznościowym Instagram.

Niedopuszczalne jest

tworzenie lub wykorzystywanie w Konkursie fikcyjnych kont w serwisie
społecznościowym

Instagram,

jak

również

jakichkolwiek

narzędzi

informatycznych, w celu generowania liczby polubień. Organizator ma prawo do
weryfikacji prawidłowości przyznanych polubień.
6. Nagroda, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie podlegają wymianie
na jej równowartość w gotówce.
7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane dnia 1 marca 2017 r. na stronie
www.luteranie.pl, www.luter2017.pl oraz w innych mediach.
8. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia oraz
nazwiska w sposób określony w ust. 7 niniejszego punktu.
9. Nagrody zostaną wręczone podczas Ewangelickich Dni Kościoła w Cieszynie.
W przypadku nieobecności zwycięzcy na wydarzeniu, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Organizator prześle nagrody na adres korespondencyjny wskazany
w treści karty zgłoszenia.
10. Organizator odprowadzi podatek od nagrody zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r. poz.361 ze zm.). Uczestnik zobowiązany jest do wskazania danych
umożliwiających

Organizatorowi

dokonanie

odpowiedniego

rozliczenia

podatkowego. Podatek zostanie pobrany przed wydaniem nagrody.
IV. Dane osobowe
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie i przyznania nagrody jest wskazanie przez
Uczestnika

następujących

danych

osobowych:

imię,

nazwisko,

adres

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer telefonu oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez złożenie stosownego
oświadczenia w karcie zgłoszenia.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) (Ustawa).

3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest
Organizator.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.
5. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być
składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia 31 marca 2017 r.
2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej albo w formie
wiadomości elektronicznej oraz przesłane na adres Organizatora lub na adres
e-mail: bik@luteranie.pl, z dopiskiem: Reklamacja - Konkurs fotograficzny
„500 LAT REFORMACJI 2017”.
3. Reklamacja powinna zawierać:
1)

imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres email
i nr telefonu;

2)

dokładny opis i powód reklamacji.

4. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamującą o decyzji
niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem lub
w formie wiadomości elektronicznej na adres podany w treści reklamacji.
VI. Postanowienia końcowe
1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zgodnie
z Ustawą.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną
inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

3. Treść Regulaminu Konkursu może zostać zmieniona przez Organizatora w każdym
czasie z ważnej przyczyny, tj. w przypadku:
1)

zmiany warunków technicznych, w tym związanych z postępem
technicznym lub technologicznym;

2)

zmiany

warunków

korzystania

z

oprogramowania

lub

serwisów

społecznościowych dokonanych przez uprawnione podmioty trzecie;
3)

wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń
mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu Konkursu;

4)

siły wyższej;

5)

zmian formalnych lub organizacyjnych po stronie Organizatora mających
wpływ na przebieg Konkursu.

O zmianie Regulaminu Konkursu Organizator poinformuje Uczestnika poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach wskazanych w ust. 4 niniejszego
punktu lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości elektronicznej
skierowanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika. Zmiany Regulaminu
wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania Uczestnika o
dokonaniu zmian.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach: www.luteranie.pl oraz
www.luter2017.pl

Załącznik – Karta zgłoszenia

