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KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZDJĘCIE DO KALENDARZA ZG PTTK NA 2021 ROK
pt. „Poznajemy Polskę z PTTK”
I. Przepisy ogólne.

I.1.Organizatorzy konkursu: Klub Fotograficzny „START” przy Oddziale PTTK
„Beskid Śląski” w Cieszynie. Partnerzy: Biuro Zarządu Głównego PTTK,
Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, konkurs objęło patronatem
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca w Łodzi.
I.2.Konkurs jest
regulaminem.

organizowany

na

zasadach

określonych

niniejszym

I.3.Celem przyświecającym konkursowi jest:
- upowszechnienie i popularyzacja turystyki, krajoznawstwa, ciekawych
miejsc.
- zachęcamy twórców do nadsyłania fotografii krajoznawczych wyrażających
artystyczny stosunek do miejsca i czasu. Zwycięska fotografia zostanie
wykorzystana w oficjalnym kalendarzu, wydawanym co roku przez Biuro
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.
„Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce
przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną
Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy
ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz
krajoznawców. Jest ona, zatem częścią działalności fotograficznej, która
łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia
krajoznawcze odzwierciedlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w
danym miejscu i czasie”.
II. Regulamin Konkursu Fotograficznego
1. Organizatorami Konkursu są Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG

PTTK, Klub Fotograficzny „START” przy Oddziale „Beskid Śląski” w
Cieszynie oraz Biuro Zarządu Głównego PTTK.
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2.

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
4. W konkursie mogą brać udział tylko te fotografie, które zostały

zgłoszone do konkursu przez ich autora, będącego członkiem PTTK.
5. Każdy autor może przesłać maksymalnie 5 fotografii.
6. Zdjęcia należy przygotować w formie cyfrowej i przesłać w formacie JPG

w rozmiarze przynajmniej 2300 x 4000 pixeli (ok. 20 x 34 cm) w
rozdzielczości 300 pikseli/cal. Wszystkie zdjęcia w pozycji poziomej.

7.

Zdjęcia muszą być wykonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
oraz opisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora, a dodatkowo
w treści maila proszę podać miejsce i datę wykonania fotografii.

8. Zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres Klubu Fotograficznego

„START” - startpttkcieszyn@wp.pl do 15 sierpnia 2020 roku, telefon
kontaktowy: 691 015 680.
9. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w

konkursie.
10. Zgłoszenie fotografii na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż

osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK, jest autorem /autorką/ zdjęć.
Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby znajdujące się
na zdjęciach nie wnoszą zastrzeżeń na ich publikowanie również dla
celów reklamowych konkursu. Autor przyjmuje na siebie wszelkie
roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko organizatorom konkursu.
11. Nadsyłane fotografie nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, ani

praw osób trzecich i praw autorskich.
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12. Organizator

zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania
niespełniających wymienionych w regulaminie wymogów.

prac

13. Osoba

uczestnicząca w konkursie akceptuje warunki regulaminu
konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.
1000) oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
(RODO).

14. Uczestnicy Konkursu muszą podpisać zgodę na przetwarzanie danych

osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i
przesłać go na adres startpttkcieszyn@wp.pl
15. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne

wykorzystywanie przez organizatorów konkursu nadesłanych zdjęć w
dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.
16. Organizator i partnerzy Konkursu uzyskują prawo do umieszczania

nadesłanych prac na wystawie i w kalendarzu na rok 2021. Uprawnienia
te przysługują organizatorowi i partnerom konkursu nieodpłatnie.

17. Z pośród zdjęć przyjętych do konkursu jury składające się z osób

wybranych przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK po
odrzuceniu zdjęć nie spełniających warunków wybierze zdjęcie do
kalendarza Zarządu Głównego PTTK na rok 2021.

18. A najlepsze prace spełniające warunki regulaminu będą przedstawione

na wystawie pokonkursowej która będzie eksponowana przy okazji
imprez towarzyszących działaniom Zarządu Głównego PTTK o czym
zostaną powiadomieni autorzy zdjęć.
19. Autor nagrodzonego zdjęcia będzie musiał podpisać z ZG PTTK umowę

licencyjną na wykorzystanie zdjęcia w ramach wydawnictwa: Kalendarz
PTTK na 2021 rok.
20. Autor nagrodzonego zdjęcia otrzyma w formie nagrody 10 egzemplarzy

kalendarza PTTK na 2021 r. oraz możliwość zaprezentowania własnych
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zdjęć na indywidualnej wystawie w budynku Biura ZG PTTK oraz przy
okazji imprez towarzyszących działalności Zarządu Głównego PTTK o
czym autor zwycięskiego zdjęcia zostanie poinformowany.

21. Organizator uzyskuje prawo do nieznacznych modyfikacji technicznych

nadesłanej pracy do celów publikacji, w tym wprowadzenia logo PTTK i
wiodącego przesłania.
22. Termin nadsyłania prac upływa 15 sierpnia 2020 roku.
23. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustalony zostaje na dzień 31 sierpnia

2020 r.
24. Wyniki

konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję Fotografii
Krajoznawczej PTTK ZG PTTK oraz przez Klub Fotograficzny „START”.

25. Od decyzji jury nie przysługują odwołania. Decyzje jury są ostateczne.
26. Wszystkie przesłane prace przechodzą na rzecz Organizatora.
27. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i

obowiązuje do czasu jego zakończenia.
28. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

Terminy:  zdjęcia należy przesłać drogą mailową do Klubu Fotograficznego
„START” do 15 sierpnia 2020 roku na adres: startpttkcieszyn@wp.pl , osoba
kontaktowa Andrzej Kowol tel. 691 015 680,  termin rozstrzygnięcia konkursu
31 sierpnia 2020 r.
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Załącznik nr 1 do Konkursu na ZDJĘCIE DO KALENDARZA ZG PTTK NA 2021 ROK
pt. „Poznajemy Polskę z PTTK”
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W CELU UDZIAŁU W KONKURSIE
Ja, niżej podpisany/a, …………………………………………….. (imię i nazwisko), niniejszym
oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Klub Fotograficzny „START” przy Oddziale
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

2. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem: startpttkcieszyn@wp.pl

3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie „ZDJĘCIE DO KALENDARZA ZG PTTK NA 2021 ROK pt. Poznajemy Polskę z PTTK” na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej
PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia konkursu, czyli wyodrębnienia
zwycięscy i przesłania nagrody.

6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza moje prawa i wolności.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku odmowy ich podania,
Administrator może odmówić udziału w konkursie.

9. Dane osobowe przeze mnie udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
……………………………………..
Data, Podpis (imię i nazwisko autora zdjęć )

