Regulamin Konkursu na fotografie do wystawy historycznej realizowanego w ramach
Projektu „<<Reżim i dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny
i działania opozycji oczami uczniów” współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015)

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Wspólnota Pokoleń z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Dworcowej 25 lok. 6, KRS 0000378653, NIP 9512336794.
2. Adresatami Konkursu – indywidualnie lub grupowo (do 4 osób) – jest młodzież
gimnazjalna i ponadgimnazjalna w wieku powyżej 13 lat, która zaangażuje się w realizację
projektu „<<Reżim i dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny i działania opozycji
oczami uczniów”. W przypadku osób poniżej 18 lat, do udziału w Konkursie konieczna jest
zgoda przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) – wyrażana na formularzu zgłoszeniowym
w formie pisemnej zgody.
3. Celem Konkursu jest stworzenie młodemu pokoleniu płaszczyzny do zrozumienia zawiłości
zaszłych w Polsce przemian społeczno-gospodarczo-politycznych, a przede wszystkim tych
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego we Wrocławiu, przy włączeniu emocji
i ukierunkowaniu potencjału młodzieży na proces twórczy.
4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:
a. pierwszy etap – eliminacje – w termiach: zgłaszanie prac do dnia 10 października 2015 r.;
wytypowanie Uczestników drugiego etapu do dnia 15 października 2015 r. Wyniki pierwszego
etapu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora, natomiast osoby
zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają dodatkowo maila od Organizatora z taką
informacją;
b. drugi etap – sesja fotograficzna – termin jego realizacji zostanie podany po zakończeniu
pierwszego etapu, po ustaleniach z Uczestnikami i szkołami co do odpowiadających im
terminów. Wyniki drugiego etapu zostaną ogłoszone jednak nie później niż do dnia
13 grudnia 2015 r. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w terminie ustalonym z Uczestnikami i
szkołami, jednak nie później niż 31 grudnia 2015 r.
5. Udział w pierwszym etapie jest warunkiem uczestnictwa w drugim i nie jest równoznaczny
z uczestnictwem w drugim etapie. Pierwszy etap jest etapem eliminacyjnym, w którym
typowani są Uczestnicy drugiego etapu. Uczestników drugiego etapu typuje Komisja
Konkursowa na podstawie przesłanych przez uczestników do dnia 10 października 2015 r.
prac (co najmniej 3 stylizowane różne zdjęcia – miejsca i sceneria dowolne) w formacie JPG i
rozdzielczości umożliwiającej wydruk fotografii w wysokiej jakości (w formacie co najmniej
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A4), tj. 3000 pikseli na dłuższym boku, na skrzynkę internetową Fundacji –
info@wspolnotapokolen.pl. Kryteriami wyboru w pierwszym etapie będzie artystyczna
zawartość i kreatywność przesłanej fotografii.
6. Podczas realizacji drugiego etapu Konkursu, tj. sesji fotograficznej, Uczestnicy zobowiązani
są do posiadania opieki sprawowanej przez przedstawiciela szkoły lub rodziców, którzy
odpowiadają za bezpieczeństwo Uczestnika. W przypadku braku w/w opieńki, Organizator
zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co wiąże się z brakiem zwrotu
kosztów, o których mowa w ust. 7 i 8 poniżej. Obowiązek opieki nie dotyczy osób
pełnoletnich.
7. Uczestnikom Konkursu (II etapu) zostaną zwrócone koszty dojazdu – zgodnie z
obowiązującym Regulaminem Zwrotu kosztów dojazdu, stanowiącym Załącznik do
niniejszego Regulaminu.
8. Uczestnikom Konkursu i opiekunom – w trakcie realizacji sesji fotograficznej (II etapu) –
zostanie zapewniony ciepły posiłek.
9. Sponsorem nagród w Konkursie są: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz Fundacja Banku
Zachodniego WBK z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, KRS 0000120807 w
ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015).
10. Z uwagi na fakt, że w Konkursie przewidziano 4 nagrody o łącznej wartości 3.000 zł
brutto (główna nagroda o wartości 1100 zł brutto i 2 nagrody o wartości 700 zł brutto oraz
wyróżnienie o wartości 500 zł brutto). Laureatem/Laureatami Konkursu (drugiego etapu)
zostaną osoby, których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze.
Niezależnie od tego Komisja Konkursowa wyłoni do 90 zdjęć, które zostaną zaprezentowane
na wystawie historycznej w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Rynek 58, 50116 Wrocław w grudniu 2015 roku.
11. Ogólne zasady uczestnictwa:
11.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do projektu „<<Reżim i
dyktatura…>>” oraz osobne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konkursie poprzez formularz
zgłoszeniowy dostępne na stronie www.wspolnotapokolen.pl. Uczestnicy Konkursu –
niezależnie od tego czy zgłaszają się do Konkursu indywidualnie czy grupowo – wypełniają
formularze indywidualnie z zaznaczeniem opcji praca indywidualna/grupowa i podaniem
członków zespołu.
11.2. Uczestnicy Konkursu muszą zapewnić we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko
aparaty fotograficzne – może to być aparat w tablecie, smartfonie – które wykonują zdjęcia o
rozdzielczości przewidzianej dla prac konkursowych, określonej w niniejszym Regulaminie.
11.3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu wraz
ze wszystkimi jego załącznikami. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestników oświadczenia w
przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami.

11.4. Z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej w ramach Konkursu wraz z podpisanym
zgłoszeniem konkursowym w formie pisemnej (w rozumieniu art. 53 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych), Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Organizatora
wszelkie nieograniczone pod względem terytorialnym i czasowym autorskie prawa majątkowe
do w/w pracy zgłoszonej w ramach Konkursu, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w
szczególności polach wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
11.5. Uczestnicy Konkursu oświadczają i zapewniają, że jako autorzy pracy konkursowej – do
pierwszego i drugiego etapu – będą wyłącznymi posiadaczami majątkowych praw autorskich
do pracy pisemnej, a przysługujące im autorskie prawa majątkowe nie zagrażają i nie
naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych
praw autorskich.
11.6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i
przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestników Konkursu zgody, w
siedzibie Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.)
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im
nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie
terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych
osobowych jest Organizator. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców
Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie
internetowym www.wspolnotapokolen.pl
11.7. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych
Uczestnika: imienia nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania oraz adresu e-mail i
numeru telefonu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo
niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
12. Wymogi formalne pracy (II etap)
12.1. Uczestnik/Uczestnicy Konkursu (zespół max. do 4 osób), będący pod opieką opiekuna,
w drugim etapie przygotowują co najmniej 5 stylizowanych ujęć o rozdzielczości co najmniej
3000 pikseli na dłuższym boku, które w formie elektronicznej w formacie JPG przesyłają na
skrzynkę Fundacji info@wspolnotapokolen.pl. Zdjęcia będą robione w faktycznych miejscach
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego we Wrocławiu i działaniami opozycji
wrocławskiej. Organizator odpowiedzialny jest za przygotowanie trasy do zdjęć oraz
zapewnia wolontariuszy do pomocy przy przemieszczaniu się/obsłudze w trakcie sesji.
12.2. Zdjęcia muszą być stylizowane na ówcześnie panujące realia, w związku z tym
organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom dostęp do niezbędnych przebrań i akcesoriów.
Niemniej jednak – mając na uwadze twórczy wkład Uczestników w realizację zdjęć –
sugeruje się, by Uczestnicy przygotowali również swoje kostiumy i akcesoria. Będą one
dodatkowo punktowane.

12.3. Organizator Konkursu zapewnia modelki/modeli do zdjęć. Niemniej jednak – mając na
uwadze twórczy wkład Uczestników w realizację zdjęć – sugeruje się, by Uczestnicy
wytypowali i przyjechali z własnymi modelami/modelkami (maksymalnie do 2 dodatkowych
osób spoza zespołu). Będzie to dodatkowo punktowane.
12.4. Wszystkie prace mają być wysłane na adres e-mail: info@wspolnotapokolen.pl nie
później niż do dnia 1 grudnia 2015 r. w formacie JPG 3000 pikseli na dłuższym boku.
Organizator Konkursu drukuje zdjęcia na wystawę we własnym zakresie.
12.5. Zastrzega się, że prace mają mieć charakter autorski.
13. Przyznawanie nagród:
13.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w Regulaminie w
terminie najpóźniej do dnia 13 grudnia 2015 r.
13.2. W Konkursie przewidziano 4 nagrody o łącznej wartości 3.000 zł brutto (główna
nagroda o wartości 1100 zł brutto i 2 nagrody o wartości 700 zł brutto oraz wyróżnienie o
wartości 500 zł brutto). Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
13.3. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej e-mailem oraz o godzinie i miejscu
uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu. W odpowiedzi Laureat obowiązany jest potwierdzić emailowo na adres info@wspolnotapokolen.pl, chęć odbioru nagrody.
13.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Uczestników w terminie do 5 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o wygranej prawo do nagrody wygasa.
13.5. Nagrody zostaną wręczone Laureatów podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu,
które odbędzie się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r.
13.6. 8.3. W przypadku, gdy nagrodę główną otrzyma osoba indywidualna, zgodnie z art. 21
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość nagrody głównej zostanie
pomniejszona o należny podatek w wysokości 10% i odprowadzona przez Organizatora, jako
płatnika podatku. Z uwagi na fakt, że w pozostałych przypadkach nagrody jednostkowe nie
przekroczą kwoty 760 zł określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, nagrody te zwolnione są z opodatkowania tym podatkiem.

14. Postępowanie reklamacyjne
14.1. Postępowanie reklamacyjne nie dotyczy werdyktu Komisji konkursowej, który stanowi
wyraz subiektywnej oceny prac przez członków Komisji.
14.2. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na
niezgodność przebiegu Konkursu z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z niniejszym
Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail
z potwierdzeniem odbioru) albo pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 3 (słownie:
trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później
jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres:
info@wspolnotapokolen.pl, 50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 25 lok. 6.

14.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania
reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony listem poleconym
wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji lub mailowo –
w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.
15. Postanowienia końcowe
15.1. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.wspolnotapokolen.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
15.2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych, chyba że dotyczy to konieczności
dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją Projektu. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wspolnotapokolen.pl.
15.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
15.4. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatora: pod adresem
e-mail: info@wspolnotapokolen.pl.

