Regulamin Konkursu Fotograficznego „#MIASTO_OSTRÓDA”

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą „#MIASTO_OSTRÓDA”, zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kultury w Ostródzie przy współudziale Miasta Ostróda.
2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Ostróda.
3. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficzne wykonane w technice cyfrowej pokazujące piękno Ostródy o każdej porze roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
5. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej Centrum Kultury w Ostródzie: www.ck.ostroda.pl oraz na Facebooku Centrum Kultury w Ostródzie.

Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Konkurs skierowany jest do amatorów fotografii.
3. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby w każdym wieku.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim postanowień, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
6. Prace konkursowe mogą być zgłaszane wyłącznie przez ich autorów /lub w przypadku dzieci,         przez rodziców lub opiekunów autorów/.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac konkursowych w Internecie,           we wszystkich publikacjach związanych z Konkursem, w materiałach promocyjnych (w tym outdoorowych) 
i wystawienniczych wraz z podaniem nazwisk autorów.
8. Uczestnik wyrażając zgodę na publikację pracy fotograficznej, publikuje pracę fotograficzną na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia pracy fotograficznej w serwisie Facebook lub na stronach internetowych wymienionych w pkt. 7 Zasad Konkursu, w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji pracy fotograficznej przez Organizatora.


Zasady Konkursu.
1. Inauguracja Konkursu odbędzie się 29 kwietnia na oficjalnym Instagramie Miasta Ostróda. 
2. Konkurs rozpoczyna się 29 kwietnia 2022 r. i trwa do 20 lipca 2022 r.
3. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: animacja@ck.ostroda.pl z podaniem    w tytule wiadomości następującej treści: Konkurs Fotograficzny + imię i nazwisko autora.
4. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace fotograficzne.
5. Nadesłane zdjęcia powinny być wykonane w największej rozdzielczości aparatu,               w proporcji 5:8 oraz zatytułowane.
6. Dla każdego zdjęcia należy wypełnić oddzielną kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „#MIASTO_OSTRÓDA”).
7. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację w mediach społecznościowych Organizatora oraz Miasta Ostróda, a także na ich wykorzystanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, outdoorowych oraz wystawienniczych.

Nagrody w Konkursie. 
1. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora oraz Miasta Ostróda (Instagram, strony oficjalne).
2. Prace ocenianie będą w trzech kategoriach wiekowych:
1) dzieci do 12 roku życia,
2) młodzież 12-18 lat,
3) dorośli powyżej 18 roku życia.
3. W każdej grupie wiekowej przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 800 zł
II miejsce – 400 zł
III miejsce – 200 zł
Ponadto zwycięskie zdjęcia zostaną zaprezentowane plenerowo na wydrukach wielkoformatowych w przestrzeni miejskiej. Prezentacja outdoorowa zostanie przygotowana na Dni Ostródy.
4. Dodatkowo, Jury powołane przez Organizatora wybierze zdjęcia, które zostaną wydrukowane w formacie B1 oraz zaprezentowane podczas pokonkursowego wernisażu w Galerii Amfiteatru w Centrum Kultury w Ostródzie w dniu 5 sierpnia 2022 r. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do końca sierpnia. 
5. Informacje o wynikach Konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Organizatora 
w dniu 22 lipca 2022 r. Wręczenie nagród nastąpi podczas Dni Ostródy. 
6. Werdykt Jury jest ostateczny i nieodwołalny.
7. Wybrane przez Jury fotografie przechodzą na własność Organizatora bez przejścia praw autorskich.
8. W przypadku przychodu z tytułu świadczenia nagrody uzyskanej w ramach Konkursu, przychód ten podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Płatnikiem podatku wskazanego w punkcie powyżej, w przypadku powstania zobowiązania podatkowego, będzie Organizator.


Prawa autorskie. 
1. Publikując pracę fotograficzną Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na:
a) rozpowszechnianie wizerunku na materiałach promocyjnych i w mediach społecznościowych Centrum Kultury w Ostródzie i Miasto Ostróda, 
b) rozpowszechnienie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, działalności wystawienniczej Organizatora oraz w reklamie internetowej i outdoorowej,
c) rozpowszechnianie wizerunku na pokonkursowym wernisażu.
2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy fotograficznej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie Uczestnik lub opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej ewentualnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.


Postanowienia końcowe. 

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu oraz udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie nadesłanych prac fotograficznych bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
2. Przekazanie prac przez Uczestnika wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez niego danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 i 14 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, a także zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych informuje się, że: 
1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie Fotograficznym „#MIASTO_OSTRÓDA” jest Centrum Kultury w Ostródzie mający siedzibę w Ostródzie (14-100), ul. Mickiewicza 17A.
.2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: um@um.ostroda.pl lub pisemnie na adres: ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda.
3. Kategorie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: 
a) dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy. 
b) dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek, adres mailowy. 
c) dane osobowe Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, wiek, adres mailowy oraz adres zamieszkania. 
d) dane osobowe opiekuna prawnego Laureata Konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy oraz adres zamieszkania 
4. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu Fotograficznego „#MIASTO_OSTRÓDA”. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e 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 ( RODO).
5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook. 
6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 
7. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych.
8. Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. 
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania. 
10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 
11. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie Fotograficznym „#MIASTO_OSTRÓDA”.












































