
Regulamin Konkursu 

(dalej: Regulamin) 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Konkurs fotograficzny “WOLNOŚĆ” dalej zwany Konkursem odbędzie się w dniach od 
26.04.2021 do 16.05.2021 na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów w formie 
zdalnej. 

2. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe EKOBIZNES działające przy 
Wydziale Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, dalej 
zwane Organizatorem. 

3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba zainteresowana, zwana dalej 
„Uczestnikiem” w §2 pkt 1 Regulaminu Konkursu. 

4. Przedmiotem Konkursu są fotografie, które Uczestnik wykona oraz zgłosi 
Organizatorowi Konkursu za pomocą stosownego formularza. 

5. Konkurs fotograficzny “WOLNOŚĆ” ma na celu: 
a. pobudzenie do myślenia twórczego oraz aktywności społecznej Uczestników; 
b. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentację twórczości Uczestników w 

dziedzinie fotografii; 
c. uwrażliwienie twórców oraz odbiorców na wielowymiarowość rzeczywistości oraz 

mnogość jej interpretacji. 
6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa 

w Konkursie fotograficznym “WOLNOŚĆ” i obowiązują wszystkich Uczestników. 
7. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

§2 Warunki uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
a. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej 

„Uczestnikami”. 
b. Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie.; 
c. zgłoszenie uczestnictwa za pomocą formularza dostępnego na wydarzeniu 

Konkursu https://fb.me/e/2lOIMwbyj 
d.  w terminie 26.04.2021 - 09.05.2021; 
e. otrzymanie potwierdzenia rejestracji w ciągu 3 dni od upłynięcia terminu zgłoszeń; 
f. wysłanie fotografii w formie elektronicznej w terminie do 09.05.2021 r. na adres: 

sknfoto@prz.edu.pl. 
2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie do udziału w Konkursie.  
3. Wyklucza się możliwość zgłoszenia prac tworzonych wspólnie (współautorstwo). 
4. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
5. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie 

stosownej informacji na adres e-mail: sknfoto@prz.edu.pl w terminie do 14.05.2021. 

§3 Przedmiot Konkursu  

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika powinny spełniać następujące 
wymagania: 

a. są pracami autorskimi Uczestnika (zostały wykonane samodzielnie przez osobę 
zgłaszającą fotografię); 

b. zostały zapisane w formacie JPG oraz opisane zgodnie ze wzorem: 
Imię_Nazwisko_Tytuł-zdjęcia; 

c. minimalna rozdzielczość zdjęć wynosi 250 dpi. Dłuższy bok każdej ze zgłoszonych 
fotografii posiada nie mniej niż 2400 pixeli; 
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d. zgłoszone pliki posiadają oryginalne dane EXIF. 
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęć 

pochodzących z różnych plików. 
3. Umieszczenie na fotografiach konkursowych wizerunku osoby, zobowiązuje 

Uczestnika zgłaszającego do dołączenia stosownego pisemnego oświadczenia osoby 
znajdującej się na fotografii potwierdzającego możliwość nieodpłatnego wykorzystania 
jej wizerunku (w tym do publikacji oraz rozpowszechniania przez Uczestnika oraz 
Organizatora). 

4. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią §3 pkt 1 niniejszego 
Regulaminu, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na 
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu 
oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego Regulaminu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji fotografii niespełniających 
wymogów zawartych w §3 pkt 1 Regulaminu Konkursu.  

§4 Przebieg Konkursu 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, na okres 10.05.2021 – 23.05.2021 r., zwane 
dalej Jury. 

2. Do zadań Jury należy: 
a. ocena wszystkich fotografii przesłanych przez Uczestników Konkursu; 
b. wybór trzech najlepszych w ocenie Jury prac po ocenie wszystkich przesłanych 

przez Uczestników fotografii w terminie do 23.05.2021 r. 
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników 

Konkursu. 
4. Jury zastrzega sobie prawo do: 

a. innego podziału nagród; 
b. nieprzyznania nagrody w danej kategorii; 
c. dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu. 

5. Prawo zawarte w §4 pkt 4 Regulaminu Konkursu zostanie zastosowane przez Jury 
jedynie w przypadku wystąpienia trudności niezależnych od woli Organizatora. 

5. Zostanie przyznana jedna Nagroda Internautów. 
6. Nagroda Internautów zostanie przyznana jednemu Uczestnikowi, którego fotografia 

opublikowana w mediach społecznościowych przez Organizatora uzyska największą 
liczbę reakcji. 

7. Reakcje wpływające na przyznanie Nagrody Internautów będą brane pod uwagę do 
tygodnia od dnia opublikowania postu przez Organizatora. Reakcje uzyskane po 
terminie nie zostaną wzięte pod uwagę podczas wyboru Fotografii. 

8. Ogłoszenie wyników oraz wystawa w wersji online, odbędzie się 25.05.2021 r. w 
mediach społecznościowych Organizatorów. 

9. Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, którego przynajmniej jedna fotografia została 
wybrana przez Jury lub jego praca uzyskała największą liczbę reakcji podczas publikacji 
w mediach społecznościowych Organizatora.  

10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody za pomocą 
poczty elektronicznej do dnia 30.05.2021 r. 

11. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Wydziału 
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz na stronie fanpage’u Koła. 

12. Wręczenie nagród Zwycięzcom Konkursu: 
a. nagrodami w konkursie są: bon do salonu fryzjerskiego, bon do salonu 

kosmetycznego, karnet na cztery wejścia do szkoły tańca oraz nagrody 
niespodzianki;  

b. zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami epidemicznymi obowiązującymi w 
terminie zakończenia Konkursu; 



c. nastąpi po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu pomiędzy Zwycięzcom 
Konkursu a Organizatorem. 

13. Odbiór oraz realizacja nagród odbywają się na terenie Rzeszowa. 
14. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę. 
15. Po przeprowadzonym Konkursie Zwycięzcy zobowiązani są do podpisania protokołu 

o otrzymaniu nagrody rzeczowej. 
16. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców Konkursu do 30.06.2021 r. przepadają 

i przechodzą na własność Organizatora.  
17. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk 

Zwycięzców Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych 
Organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie, na co Uczestnik Konkursu 
przystępując do niego wyrażą zgodę.  

18. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić 
będą przedstawiciele Organizatora. 

19. Do zadań Komisji należy: 
a. nadzór wykonywanych przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z 

niniejszego Regulaminu 
b. sporządzenie protokołu po przeprowadzeniu obrad. 

§4 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału 
Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.  

2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:  
a) jest wyłącznym autorem załączonych fotografii,  
b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad 
prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;  

c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie fb.com/KNekobiznes w czasie 
trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,  

3. Osoba, która nie spełni któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie Konkursu 
lub poda nieprawdziwe informacje, zostanie automatycznie zdyskwalifikowana. 

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają 
sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia 
naruszenia Regulaminu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do 
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów. 

7. Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 
Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. 

Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 
Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl; 

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem 
telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie 
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia 
Konkursu Fotograficznego pt. WOLNOŚĆ przez Studenckie Koło Naukowe 
EKObiznes przy Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej – zwanego dalej 
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Wydarzeniem – oraz wystawienia dyplomów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
(zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

d) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich 
zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) 
jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracyjnym 
na ww. Wydarzenie i tym samym uczestnictwa w tym Wydarzeniu; 

e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej; 

g) Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi 
świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach 
informatycznych; 

h) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu 
przetwarzania lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego 
przetwarzania, bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

i) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa; 

j) Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu, 
poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres e-mail [adres mailowy 
organizatora]; 

k) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej 
cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. Brak możliwości 
przetwarzania Pani/Pana danych będzie skutkował niemożnością udziału w 
Wydarzeniu; 

l) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

m) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania 
decyzji (w tym profilowaniu); 

8) Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku. 
9) Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 


