REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
I Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Nasza Straż Pożarna”
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres
i warunki uczestnictwa w I powiatowym konkursie fotograficznym pod nazwą "Nasza
Straż Pożarna”, zwanym dalej “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Radomiu, Radom ul. Traugutta 57, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Informacji na temat Konkursu
kontakt@zosp.radom.pl.
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4. Celem Konkursu jest popularyzacja fotografii pożarniczej, promowanie pracy strażaków,
zarówno ochotników, jak i funkcjonariuszy PSP oraz zachęcenie osób fotografujących
do uwieczniania na kliszy fotograficznej lub w pamięci aparatu cyfrowego pracy
strażaków.
5. Nagrody przyznawane w Konkursie zapewnia Organizator.
6. Czas trwania konkursu: od ogłoszenia do 31 sierpnia 2018 r.
7. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach tematycznych:
 Kategoria A – Działania ratowniczo-gaśnicze PSP i OSP;
 Kategoria B – Ćwiczenia PSP i OSP;
 Kategoria C – Działalność OSP.
§2
Warunki udziału w konkursie
1. Konkurs zostanie podany do wiadomości za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej
www.zosp.radom.pl oraz na profilu Organizatora portalu Facebook.com.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs kierowany jest tylko do strażaków powiatu radomskiego i miasta Radom.
4. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
regulaminu, który jest opublikowany na stronie internetowej www.zosp.radom.pl
5. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych
uczestnika.
6. Uczestnik nadsyłając pracę wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez Organizatora
w celach związanych z promocją konkursu, w tym publikację na stronie
www.zosp.radom.pl, na profilu Organizatora na portalu Facebook.com oraz
z działalnością i promocją Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.
7. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik
niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono

w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku takiej osoby
w ramach pracy konkursowej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody rzeczowe, majątkowe
jak również obrażenia powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku przy wykonywaniu
fotografii konkursowych przez uczestników konkursu.
10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane,
ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
§3
Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do trzech fotografii.
2. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG/PNG. Dłuższy bok zdjęcia powinien
mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Rozmiar każdego zdjęcia nie może przekraczać 10 MB.
3. Każde zdjęcie musi posiadać: imię i nazwisko autora oraz kategorię, np.
JanKowalskiKategoriaA.jpg
4. Zdjęcia wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową należy przesłać na adres
e-mail: kontakt@zosp.radom.pl.
5. Karta zgłoszeniowa
www.zosp.radom.pl.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
7. Zdjęcia, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. data) nie będą
brały udziału w konkursie.
8. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie, np. korekty kolorystyczne,
retusz, używanie filtrów w programach komputerowych, fotomontaż itp.
9. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów
wypełniona na kracie zgłoszeniowej.
10. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
11. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonych prac.
12. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą naruszać prawa, ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm
obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne
i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających
uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo
materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających
materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę
zgodność treści zdjęcia z kategorią tematyczną, wartość artystyczną, jakość
i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury z trzech kategorii wybierze trzy prace, które zajmą
pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną o wygranej poinformowani przez Organizatora drogą
elektroniczną.
5. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zosp.radom.pl oraz
na profilu Organizatora na portalu Facebook.com.
6. Nagrody rzeczowe lub wsparcie finansowe zapewnia Organizator.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie
pieniężnej.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
§5
Reklamacja
Uczestnik Konkursu, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Konkursie
zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację, na adres e-mail
kontakt@zosp.radom.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu, Radom ul. Traugutta 57,
z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – reklamacja”. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni
roboczych w zależności od terminu złożenia dokumentu reklamacji, przy czym osoba
składająca reklamację otrzyma odpowiedź pisemną na adres wskazany w reklamacji.
§6
Dane osobowe
1. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych
na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie
materiałach promocyjnych.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż:
a. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radomiu, Radom ul. Traugutta 57, email: kontakt@zosp.radom.pl;
b. dane osobowe uczestników konkursu wykorzystywane i przetwarzane będą
przez Organizatora w celu organizacji i promocji Konkursu Fotograficznego
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"Nasza Straż Pożarna” oraz w ramach działalności i promocji Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu;
uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania;
podanie danych osobowych jest dobrowolne,
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem potwierdzenia
udziału w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie dyskwalifikacja,
dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa,
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
§7
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń
mających wpływ na zorganizowanie Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
3. Przekazane na konkurs prace zostaną opublikowane na stronie www.zosp.radom.pl, na
profilu Organizatora na portalu Facebook.com, a także w kalendarzu propagującym
działalność Organizatora.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
5. Regulamin Konkursu oraz załącznik dostępne są na stronie internetowej
www.zosp.radom.pl.
6. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie
wykluczone z udziału w Konkursie.

