REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZEGO
SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ LAT OPOLSKIEGO ŻEGLARSTWA
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
fotograficznym SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ LAT OPOLSKIEGO ŻEGLARSTWA (zwanym dalej
„konkursem”).

2.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli”, z siedzibą w Opolu 45-710
przy ul. Niemodlińskiej 45/3, Numer KRS: 0000390791, SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7543050201, REGON:
160777842 e-mail: poklad@daropola.pl, www.piesnispodzagli.pl, www.daropola.pl

§ 2.
CELE KONKURSU
1.

Celem konkursu jest:
a) Uczczenie siedemdziesięciu pięciu lat istnienia opolskiego żeglarstwa .
b) Popularyzowanie żeglarstwa oraz wszelkich inicjatyw z tym związanych na terenie
województwa opolskiego.
c) Prezentacja i promocja na stronach internetowych: www.daropola.pl,
www.piesnispodzagli.pl, FB/Pieśni spod żagli oraz w opolskich mediach zgłoszonych do
konkursu osób i fotografii.
d) Propagowania kultury morskiej, kształtowania i rozwijania świadomości morskiej
Opolan.

2.

Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.daropola.pl, na
której znajdują się formularze do głosowania.
§ 3.
KATEGORIE KONKURSU

1.

Organizator ogłasza konkurs w dwóch kategoriach:
a) Pojedyncze zdjęcie. Zdjęcie powinno dotyczyć tematyki związanej z opolskim
żeglarstwem np: rejsy, spływy, obozy żeglarskie, spotkania klubowe, prace przy
sprzęcie, regaty. Dopuszcza się zgłoszenie maksymalnie sześciu zdjęć przez jedną
osobę.

b) Reportaż tematyczny - składający się z maksymalnie sześciu zdjęć o tematyce
związanej z opolskim żeglarstwem np: rejsy, spływy, obozy żeglarskie, spotkania
klubowe, prace przy sprzęcie, regaty. Dopuszcza się zgłoszenie maksymalnie trzech
reportaży przez jedną osobę.

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

Konkurs organizowany jest na terenie Polski i skierowany jest do żeglarzy mieszkających na
terenie województwa opolskiego oraz osób i podmiotów związanych z opolskim
żeglarstwem.

2.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 29.03.2020 do 30.04.2020 roku poprzez
stronę: www.daropola.pl. Głosowanie internetowe w konkursie będzie trwało od
01.05.2020 do 31.05.2020 r.

3.

Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania konkursu.

4.

W konkursie może wziąć udział każdy, łącznie z członkami Kapituły Opolskich Kapitanów.

5.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, które posiadają
zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie.

6.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§5
TRYB ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU
1.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba lub opolska organizacja żeglarska poprzez
stronę internetową www.daropola.pl

2.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez znajdujący się na stronie formularz zawierający:
a) Kategorię, do której wpisujemy osobę lub podmiot.
b) W przypadku osób – należy podać dane osobowe autora zdjęć:
Imię i nazwisko autora zdjęć;
numer telefonu;
adres email;
miejscowość;
nazwę klubu z którym osoba jest lub była związana lub brak przynależności.
c)

W przypadku podmiotów - dane zgłaszanego kandydata:
Nazwę;
nazwisko i imię osoby kontaktowej;

numer telefonu osoby kontaktowej.
d) W załączniku zdjęcie lub reportaż z krótką notką zawierającą rok i miejsce wykonania
zdjęcia/reportażu, ewentualne okoliczności jego wykonania, osoby i obiekty widoczne
na zdjęciu.
3.

Każde zgłoszone zdjęcie/reportaż zostanie zatwierdzone przez organizatora przed
oficjalnym pojawieniem się na stronie www.daropola.pl

4.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia zdjęcia, jeśli nie będzie ono
miało związku z tematyką konkursu lub będzie naruszało powszechnie obowiązujące normy
społeczne lub nie będzie zawierało wymaganych w regulaminie opisów.

5.

Zgłoszenia można dokonać tylko i wyłącznie na stronie internetowej www.daropola.pl
Zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane.

6.

Dla przesłanych materiałów zdjęciowych Zgłaszający wraz z ich przekazaniem oświadcza, że
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz
że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnianie, posiada pełne prawo do ich dysponowania oraz, że wyraża zgodę na
bezpłatne przekazanie Organizatorowi licencji na wykorzystywanie dostarczonych zdjęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i powielania ich, na stronach
internetowych Organizatora, oraz udostępniania ich w celach informacyjnych w środkach
masowego przekazu oraz wydawnictwach zwartych, zgodnie z obowiązującym w Polsce
prawem autorskim, albumie fotograficznym oraz na wystawie z okazji 75 lecia opolskiego
żeglarstwa.
Przekazanie licencji Organizatorowi nie ogranicza swobody Zgłaszającego do korzystania
z przynależnych mu autorskich praw majątkowych do zdjęć wobec innych podmiotów.
Organizator zastrzega sobie również prawo bezpłatnego wykorzystywania zdjęć na stronie
internetowej konkursu, stronach organizatora, w mediach, które objęły patronat medialny
i materiałach drukowanych Organizatora bez konieczności uzgadniania tego ze
Zgłaszającym.

7.

W przypadku wyboru zdjęcia/reportażu na wystawę oraz album z okazji 75 lecia Opolskiego
Żeglarstwa Zgłaszający wyraża zgodę na ewentualną ingerencje komputerową przez
Organizatora celem poprawy jakości zdjęcia: jasność, ostrość, kontrast, balans kolorów.
Ingerencja zostanie wykonana przez profesjonalną Agencje Fotograficzną, która
odpowiadać będzie za montaż i skład wystawy oraz albumu z okazji 75 lecia opolskiego
żeglarstwa.

8.

Zgłaszane zdjęcia nie mogą przekroczyć wagi 5 MB/szt.

9.

Zdjęcia mogą być wykonane w technice analogowej oraz cyfrowej.

10. Organizator dopuszcza ingerencję komputerową w zgłaszane zdjęcie, która tylko
i wyłącznie poprawi jasność, ostrość, kontrast, balans kolorów. Organizator nie dopuszcza
zdjęć zmontowanych, z wykorzystaniem efektów oraz technik zmieniających zdjęcie
źródłowe.
11. Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia, rok, w
którym zostało wykonane zdjęcie.
12. Organizator nie dopuszcza zdjęć, na których został naniesiony podpis lub inicjał autora.

§6
TRYB WYŁONIENIA LAUREATÓW
1. Każde nadesłane zdjęcie/reportaż jest zatwierdzane przez Organizatora, po czym zostaje
umieszczone na stronie internetowej www.daropola.pl.
2. Z pośród zdjęć/reportaży umieszczonych na www. stronie internetowej internauci drogą
głosowania wybierają 150 zdjęć i reportaży łącznie.
3. Z pośród zdjęć/reportaży umieszczonych na www. stronie internetowej Kapituła Opolskich
Kapitanów, drogą osobnego internetowego głosowania, wybierze 50 zdjęć i reportaży
o znaczeniu historycznym dla opolskiego środowiska.
§7
NAGRODY W KONKURSIE
1. W konkursie nie ma nagród rzeczowych.
2. Nagrodą dla osób zgłaszających zdjęcia/reportaże i wybranych przez internautów oraz
Kapitułę Opolskich Kapitanów będzie ich umieszczenie na wystawie oraz w publikacjialbumie fotograficznym podsumowującym 75 lat historii opolskiego żeglarstwa.
§9
GŁOSOWANIE INTERNETOWE
1. Głosować w konkursie mogą osoby, które dobrowolnie zarejestrują się na stronie
www.daropola.pl, w celu głosowania podczas trwania konkursu.
2. Każda osoba, która chce wziąć udział w głosowaniu na stronie www.daropola.pl w celu
rejestracji zobowiązana jest do podania:
Imienia i nazwiska;
Nick;
adresu email;
przynależność do istniejącej działającego na terenie województwa opolskiego klubu lub
organizacji żeglarskiej lub brak przynależności;
Potwierdzenia akceptacji regulaminu głosowania.
3. Każda osoba biorąca udział w głosowaniu, po zalogowaniu na stronę www.daropola.pl, ma
do dyspozycji 3,2,1 punkty - raz dziennie, które może przyznać na dany projekt/osobę we
wszystkich kategoriach łącznie.
4. Organizator ogranicza możliwość dziennego głosowania maksymalnie z pięciu adresów
email, przypisanych do jednego adresu IP.

§ 10
REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres
piesni_spod_zagli@interia.pl z dopiskiem „Reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko, adres dla
doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów wraz z uzasadnieniem.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku
postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione
pisemnie drogą mailową, niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie
powszechnym.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść niniejszego Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora
konkursu: www.daropola.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Udział
w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu,
zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.
7. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Organizator będzie zobowiązany
do udostępnienia uczestnikom aktualnie obowiązującego Regulaminu.
8. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest
„grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których
wynik zależy od przypadku. Konkurs nie jest zatem grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
9. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane,
przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja,
przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
11. Osoba rejestrująca się na stronie www.daropola.pl oświadcza, że:
dane, w tym wszelkie informacje podawane w ramach Formularza zgłaszającego lub
głosującego są zgodne z prawdą;
wykorzystanie danych i informacji zawartych w Formularzu nie naruszy prawa, dobrych
obyczajów, zasad współżycia społecznego ani jakichkolwiek praw, dóbr osób trzecich czy
też chronionej tajemnicy lub know-how.

§ 12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Opolskie Stowarzyszenie
„Pieśni spod żagli” z siedzibą w Opolu 45-710, ul. Niemodlińska 45/3 (dalej „Administrator”).
Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z wymogami 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 (dalej „RODO”).
2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do
jego zrealizowania, to jest w celu przeprowadzenia głosowania zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu są:
rejestracja na stronie www.daropola.pl, która jest równoznaczna z zawarciem
z Organizatorem umowy o świadczenie usługi udziału w Konkursie przez Organizatora
oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora, który obejmuje prowadzenie
marketingu bezpośredniego (poprzez przesyłanie informacji i zaproszeń do kolejnych
wydarzeń o charakterze żeglarskim) w stosunku do uczestnika Konkursu, który korzystał
już z usług Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
dla celów rozpatrzenia reklamacji uczestnika Konkursu - prawnie uzasadniony interes
Organizatora, który polega na konieczności obsługi procesu reklamacji i prowadzenia
korespondencji w tym celu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – prawni uzasadniony interes
Organizatora, który polega na konieczności zabezpieczenia Organizatora na wypadek
sporu z Uczestnikiem Konkursu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
dla realizacji obowiązków prawnych – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4. Podanie danych w postaci imienia, nazwiska, nicku, oraz adresu email jest dobrowolne. Bez
podania ww. danych nie jest możliwym udział w głosowaniu w Konkursie.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do jego zakończenia.
Dane osobowe mogą być przetwarzane również po tym czasie do czasu rozpatrzenia
reklamacji uczestnika Konkursu i/lub przedawnienia roszczeń Organizatora i uczestnika
związanych z organizacją Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą
przechowywane dla celów marketingowych (przesyłania informacji i zaproszeń do kolejnych
wydarzeń o charakterze żeglarskim przez okres 1 roku, lub też do czasu wniesienia sprzeciwu
uczestnika wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności od tego, który z tych
terminów nastąpi wcześniej.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Organizator może zwrócić się do uczestnika Konkursu z prośbą o wyrażenie zgody na
przetwarzanie innych danych osobowych uczestnika Konkursu lub dla innych celów wyraźnie
wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w tych celach, zgoda taka będzie zarejestrowana podczas
rozmowy telefonicznej w postaci pliku multimedialnego. O dokonywaniu rejestracji rozmowy
uczestnik będzie poinformowany. Zgoda ta nie jest konieczna do wzięcia udziału w Konkursie.
Uczestnik Konkursu ma prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. W tym celu
uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Administratorem przez adres email:
piesni_spod_zagli@interia.pl Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do
żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez
prawo.
9. Uprawnienia te uczestnik Konkursu może wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Administratora; uczestnik Konkursu cofnie swoją zgodę
na przetwarzanie danych; uczestnik Konkursu zgłosi uprzednio sprzeciw wobec
przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny
być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe
na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych; dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale uczestnik nie będzie chciał, aby zostały usunięte;
dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne uczestnikowi
Konkursu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub uczestnik Konkursu
wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody uczestnik Konkursu lub umowy z nim zawartej oraz przetwarzanie to
odbywa się w sposób automatyczny.

10. Uczestnik Konkursu zawsze ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla
celów marketingowych. Uczestnik ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych osobowych, gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją uczestnika Konkursu, chyba
że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności uczestnika. Uczestnik
Konkursu może wyrazić sprzeciw kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail:
piesni_spod_zagli@interia.pl
11. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do
Administratora na adres: „Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli” ul. Niemodlińska 45/3,
45-710 Opole,”.
13. W celu ułatwienia uczestnikowi Konkursu kontaktu w sprawie przetwarzania danych
osobowych może skontaktować się z Administratorem na adres e-mail:
piesni_spod_zagli@interia.pl
14. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym uczestnik Konkursu może
skontaktować się wykorzystując adres e-mail: daropola@interia.pl
15. Organizator Konkursu – Opolskie Stowarzyszenie „Pieśni spod żagli” ul. Niemodlińska 45/3,
45-710 Opole jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe uczestników Konkursu na
podstawie art. 28 RODO.

