REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Mieszkamy w Polsce”
§1
Organizatorem konkursu „Mieszkamy w Polsce” zwanego dalej Konkursem jest Urząd do
Spraw Cudzoziemców w Warszawie, zwany dalej Organizatorem.
§2
1. Autorzy trzech zwycięskich fotografii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości: I nagroda
– 1500 zł brutto, II nagroda – 1000 zł brutto, III nagroda – 500 zł brutto. Autorzy prac
wyróżnionych otrzymają dyplomy. Wybrane prace będą prezentowane na stronie internetowej
Organizatora oraz w folderze informacyjnym Organizatora.
2. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich
podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy chętni do wzięcia w nim udziału.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów.
2. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie sfotografowanie cudzoziemca mieszkającego w
Polsce na tle w swobodny sposób kojarzącym się z Polską. Na zdjęciu może być jedna lub
więcej osób. Tłem może być np. krajobraz, warsztat pracy, uprawianie hobby, codzienne prace
domowe itp.
3. Autorem projektu zgłoszonego do Konkursu może być 1 osoba. Organizator nie dopuszcza
do udziału w Konkursie prac zbiorowych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
5. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie wraz z pracą swoich
danych osobowych i adresu pocztowego oraz e-mail.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłane prace nie naruszają praw osób trzecich, a osoby
uwidocznione na zdjęciach wyrażają zgodę na prezentowanie swojego wizerunku na stronie
internetowej Organizatora oraz w folderze informacyjnym Organizatora.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Termin dostarczenia prac rozpoczyna się 3 listopada 2014 r. i upływa 30 listopada 2014 r.
(decyduje data nadania wiadomości e-mail w przypadku przesłania prac drogą elektroniczną
lub data wpływu do siedziby Urzędu w przypadku prac przesłanych pocztą lub dostarczonych
osobiście).
2. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji elektronicznej – drogą elektroniczną lub na
płycie CD/DVD w przypadku dostarczenia pracy drogą pocztową lub osobiście.

3. Prace to pliki cyfrowe zapisane jako JPG z maksymalną jakością, o rozdzielczości nie
mniejszej niż 200 dpi, a najlepiej o rozdzielczości 300 dpi.
4. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru,
rozjaśnianie, kontrastowanie). Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne.
5. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), będą
dyskwalifikowane.
6. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.
7. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
8. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora: ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa z
dopiskiem na przesyłce „Konkurs fotograficzny”, wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
ewelina.majuk@udsc.gov.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, ul. Koszykowa 16, 00564 Warszawa. (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15).
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
§5
Zasady przyznawania nagród
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 grudnia 2014 r., a zwycięzcy zostaną
poinformowani o wygranej pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
3. Komisję powołuje Organizator. W jej skład wchodzą przedstawiciele Urzędu do Spraw
Cudzoziemców w Warszawie.
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6. Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze 3 laureatów i dowolną
liczbę osób wyróżnionych.
7. Nagrody dla autorów zwycięskich prac zostaną wręczone osobiście lub przekazane na
wskazane konto bankowe w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§6
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe zgłoszonych
fotografii,

b) jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii,
c) przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych
fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.
2. Uczestnik Konkursu upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania ze zgłoszonych
fotografii (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu.
3. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na
zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęć, 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.
4. 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.

§7
Ustalenia dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach informacyjnych
i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w
szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne
przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów prowadzonego Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień
Uczestników Konkursu.
8. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać wysyłając zapytanie na adres
ewelina.majuk@udsc.gov.pl.

