Regulamin
konkursu fotograficznego „Geologia w obiektywie 2019”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs
fotograficzny „Geologia w obiektywie 2019”, zwany dalej „Konkursem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „Uczestnikami”.
Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela
ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Formularza.
3. Inicjatorem Konkursu jest Minister Środowiska, który przeprowadzenie go powierza Ministerstwu
Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, www.mos.gov.pl,
zwanemu dalej „Organizatorem”.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do Regulaminu;
2) Umowie – należy przez to rozumieć umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej fotografię albo fotografie
wraz z wypełnionym Formularzem oraz wypełnioną Umową, z wyłączeniem części dotyczących
oznaczenia osoby reprezentującej Organizatora, kategorii, w której Nagroda jest przyznawana,
podstawy przyznania Nagrody oraz jej wysokości, a także podpisu osoby reprezentującej Organizatora,
a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10, także zgodą osoby widniejącej na Fotografii;
4) Fotografii albo Fotografiach – należy przez to rozumieć będącą albo będące odrębnym utworem
fotografię albo fotografie, stanowiące część Zgłoszenia;
5) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę główną,
nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca, albo wyróżnienie.
5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych
w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go.
6. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.).
§ 2. Terminy
1. Termin na składanie Zgłoszeń upływa dnia 30 czerwca 2019 r.
2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data nadania Formularza, Umowy, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10, także zgody osoby
widniejącej na Fotografii na adres: Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu;
2) data nadania Fotografii na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora, zgodnie z wymogami § 5 ust. 3
Regulaminu.
3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora w zakładce: o ministerstwie/konkursy/.
5. Organizator powiadomi Laureatów drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany
w Formularzu, w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 3. Zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych.
3. Fotografie do Konkursu można zgłaszać w trzech kategoriach:
1) Kategoria 1 pn. „Geologia w polskim krajobrazie”;
2) Kategoria 2 pn. „Polskie stanowiska geologiczne”;
3) Kategoria 3 pn. „Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce”.
4. Ta sama Fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

5.

Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w Konkursie,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jeżeli Fotografia zostanie zgłoszona z naruszeniem ust. 4, Jury Konkursu, o którym mowa w § 6 ust. 1,
zakwalifikuje ją do kategorii, w której dokonano najmniejszej ilości zgłoszeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które naruszają
obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich.
8. W przypadku Zgłoszenia, które nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie, Formularz, Fotografie
oraz Umowa podlegają zniszczeniu. Zniszczeniu podlegają także Zgłoszenia, które nie zostaną nagrodzone
ani wyróżnione. Zniszczenie następuje w terminie jednego miesiąca po ogłoszeniu wyników Konkursu.
9. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń.
10. W przypadku, gdy Fotografia zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do
Formularza oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach
Fotografii, w tym zamieszczenia w kalendarzu, jeżeli Fotografii zostanie przyznana nagroda lub
wyróżnienie.
11. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu:
1) Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków;
2) Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją
Konkursu;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik albo
przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie;
4) Uczestnik jest autorem Fotografii;
5) Fotografie zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
6) Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby, której
wizerunek zawiera Fotografia, na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii;
7) Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa
majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać;
8) przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich
majątkowych i osobistych praw autorskich.
§ 4. Wymagania dotyczące Fotografii
1.
2.
3.
4.
5.

Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej albo analogowej.
Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o minimalnej kompresji. Krótszy bok Fotografii nie może
mieć mniej niż 2800 pikseli.
Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach.
Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących
z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii.
W nazwie pliku zawierającego Fotografię należy wpisać oznaczenie Fotografii pozwalające na jej
jednoznaczne przypisanie do opisu Fotografii.
§ 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1.

2.
3.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego Zgłoszenia, tj. wypełnionego
i podpisanego Formularza, Fotografii oraz Umowy wypełnionej, z wyłączeniem części dotyczących
oznaczenia osoby reprezentującej Organizatora, kategorii, w której Nagroda jest przyznawana, podstawy
przyznania Nagrody oraz jej wysokości, a także podpisu osoby reprezentującej Organizatora, oraz
podpisanej przez Uczestnika albo przedstawiciela ustawowego Uczestnika w dwóch egzemplarzach.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie dziesięć Fotografii w każdej z kategorii, tj. łącznie maksymalnie
trzydzieści Fotografii.
Fotografię należy przesłać drogą elektroniczną na adres geologiawobiektywie@mos.gov.pl, w tytule maila
wpisując: „Konkurs fotograficzny – Geologia w obiektywie 2019”. Dla każdej Fotografii należy
oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania, kategorię, w której zostaje
zgłoszona, oraz opis Fotografii. Wskazanie wymaganych danych może nastąpić bezpośrednio w treści

4.

maila lub w załączonym oddzielnie pliku tekstowym, który wskazywać będzie jednoznacznie, do
której Fotografii bądź do których Fotografii się odnosi.
Podpisany Formularz oraz Umowę, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 10, także zgodę osoby
widniejącej na Fotografii, należy przesłać na adres Organizatora pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską,
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Geologia w obiektywie 2019”.
§ 6. Jury i sposób oceny

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy osoby,
w tym co najmniej jeden ekspert w dziedzinie fotografii. Pozostały skład Jury powoływany jest spośród
pracowników Organizatora. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz
wyłonienie Laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
Ocena Fotografii przez Jury odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3, poprzez
zsumowanie przyznanych przez każdego z członków Jury punktów stanowiących kolejne liczby całkowite
od 1 do 6 dla każdej Fotografii, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę przyznaną Fotografii.
Jury dokonuje oceny Fotografii, biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność, kreatywność oraz
zgodność z oznaczoną kategorią.
Fotografie oraz Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają
odrzuceniu.
W przypadku uzyskania przez Fotografie jednakowej liczby punktów, ostateczna decyzja co do przyznania
wyższego miejsca jednej z Fotografii należy do przewodniczącego Jury.
Z prac Jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury.
Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Do rozstrzygnięcia konkursu w danej kategorii dochodzi, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej
5 (słownie: pięć) Fotografii, które nie zostaną odrzucone na podstawie ust. 4.
§ 7. Nagrody

1.

2.
3.

4.
5.

Organizator przewiduje następujące nagrody, zwane dalej „Nagrodami”:
1) jedną nagrodę główną, za najlepszą fotografię w Konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 1000
PLN (słownie: jeden tysiąc złotych);
2) 3 nagrody za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach – nagroda pieniężna w wysokości 500
PLN (słownie: pięćset złotych);
3) 3 nagrody za zajęcie II miejsca w poszczególnych kategoriach – nagroda pieniężna w wysokości 300
PLN (słownie: trzysta złotych);
4) 3 nagrody za zajęcie III miejsca w poszczególnych kategoriach – nagroda pieniężna w wysokości 200
PLN (słownie: dwieście złotych).
Jury w każdej z kategorii może przyznać dodatkowo wyróżnienie – nagrodę pieniężną w wysokości 100
PLN (słownie: sto złotych).
Nagrody zostaną wypłacone Laureatom w walucie polskiej, przelewem na podany w Formularzu
rachunek bankowy bądź w innej uzgodnionej z Laureatem formie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.
Nagrody są wolne od podatku dochodowego.
Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw
majątkowych oraz praw zależnych do Fotografii, zgodnie z § 8.
§ 8. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste
i wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do Fotografii.
2. Zawarcie Umowy pomiędzy Laureatem i Organizatorem jest warunkiem wypłacenia Nagrody. Umowa
przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej bądź wyróżnionej Fotografii na polach
eksploatacji wskazanych w Umowie.
3. Uczestnik oświadcza, że:

1) może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia
i wykonywania Umowy;
2) Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
3) Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych bądź wyróżnionych Fotografii,
w szczególności w celu sporządzenia kalendarza.
5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące naruszenia
autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, jeśli
wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi, doszłoby do ich
naruszenia.
§ 9. Ochrona danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

Organizator będzie zbierał następujące dane:
1) Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer rachunku bankowego;
2) Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych:
a) imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,
b) datę urodzenia Uczestnika i przedstawiciela ustawowego,
c) adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego,
d) numer telefonu przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,
e) adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika,
f) numer rachunku bankowego przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika, wskazany do wpłaty
nagrody.
Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Minister Środowiska z siedzibą
w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem
postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami oraz wypłacenia Nagród.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/
przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i podlega
zniszczeniu.
Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o wynikach Konkursu.
Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom
zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich wykorzystaniu w celu
przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca z wyjątkiem imion i nazwisk Laureatów.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator

wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku
z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, kontekstu
przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się
z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska w zakładce: o ministerstwie/konkursy/. Informacji dotyczących Konkursu udziela Departament
Polityki Surowcowej i Analiz Ministerstwa Środowiska, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: Departament.Polityki.Surowcowej.i.Analiz@mos.gov.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu.
3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym
Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia
Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów modyfikacji
postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu w całości lub w części obejmującej jedną
lub dwie kategorie. Za ważny powód uznaje się w szczególności niski poziom zbieżności Zgłoszeń
z wyznaczonymi kategoriami.
5. Koszty Konkursu są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu
fotograficznego „Geologia w obiektywie
2019”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Część I – dane Uczestnika lub przedstawiciela ustawowego
1. Imię i nazwisko Uczestnika

2. Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego**

3. Adres zamieszkania Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **

4. Data urodzenia Uczestnika

5. Numer telefonu Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **

6. Adres e-mail Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, **

7. Liczba Fotografii

8. Numer rachunku bankowego wskazany przez Uczestnika/przedstawiciela ustawowego*, ** do
wpłaty Nagrody

Część II
Oświadczenia:
1) zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki;
2) oświadczam, że jestem autorem/ przedstawicielem ustawowym autora* Fotografii załączonych do
Zgłoszenia;
3) oświadczam, że nie została zwiększona oryginalna rozdzielczość Fotografii;
4) wyrażam zgodę, aby moje Fotografie/Fotografie autora* zostały wykorzystane w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;

5) oświadczam, że Fotografie nie były wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach;
6) oświadczam, że przysługują mi/autorowi* autorskie prawa osobiste, wyłączne i nieograniczone
autorskie prawa majątkowe do Fotografii, którymi to prawami mogę swobodnie rozporządzać;
7) oświadczam, że przysługujące mi/autorowi* autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich;
……………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika**

8) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska
52/54, 00-922 Warszawa, moich danych osobowych / danych osobowych autora zawartych we wniosku
konkursowym w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu;
……………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data i podpis Uczestnika/przedstawiciela ustawowego Uczestnika**

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych autora*,** jest Minister
Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe / dane osobowe autora*,** będą przetwarzane wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
4. Pani/Pana dane osobowe /dane osobowe autora*,** będziemy przechowywać przez miesiąc po
zakończeniu konkursu.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych / danych osobowych autora*,** będzie Ministerstwo
Środowiska i Jury Konkursu.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
5) przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
Organizatora będzie skutkować odrzuceniem Zgłoszenia.
* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią

Załącznik nr 2 do regulaminu
konkursu fotograficznego „Geologia w
Obiektywie 2019”

UMOWA nr.............. (zwana dalej „Umową”)
zawarta w dniu .............................. r. w Warszawie, pomiędzy:

Ministerstwem Środowiska, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego, z siedzibą w Warszawie,
ul. Wawelska 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym przez ……………………, zwanym dalej
„Organizatorem”,
a
…………………………………………………………………………………………,
przedstawiciela ustawowego 3 ...........................................................

reprezentowanym

przez

zwanym dalej „Laureatem”,
zwanymi dalej każdy z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Organizatora przez Laureata autorskich praw majątkowych do
wszystkich zgłoszonych w konkursie fotograficznym „Geologia w Obiektywie 2019”, zwanym dalej
„Konkursem”, fotografii zwanych dalej „Fotografią”, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione
w Konkursie.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 2. Oświadczenia
Laureat oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.) do Fotografii.
Laureat oświadcza, że:
1) może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia
i wykonywania Umowy;
2) Fotografia nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;
3) Fotografia nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii.
Strony oświadczają, że Fotografia została przekazana Organizatorowi w dniu ………4.
Organizator zobowiązuje się wypłacić Nagrodę Laureatowi przelewem na rachunek bankowy podany
w Formularzu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych udzielenia zezwoleń i upoważnień zgodnie z § 4
Laureatowi nie przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 1, dodatkowe wynagrodzenie.

§ 3. Nagroda
Z tytułu zwycięstwa w Konkursie oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia zezwoleń
i upoważnień zgodnie z § 4 Organizator zobowiązuje się przekazać Laureatowi przewidzianą w regulaminie
Konkursu nagrodę główną/za zajęcie .... miejsca/wyróżnienie w kategorii…………………. w wysokości …..
PLN (słownie …………………).

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.
3.

§ 4. Przeniesienie praw autorskich
Z dniem zawarcia Umowy Laureat przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Fotografii na
następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej liczby
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku;
2) wprowadzenie do obrotu, bez żadnych ograniczeń ilościowych;
3) użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnienie osobom trzecim;
4) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
5) rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w tym w sieci Internet;
6) rozpowszechnianie Fotografii w inny sposób, w tym publiczne wyświetlanie.
Z dniem zawarcia Umowy Laureat zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań Fotografii na polach eksploatacji określonych w ust. 1 oraz przenosi na Organizatora
prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nich, na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 1.
Laureat oświadcza, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na
Organizatora obciążone prawami na rzecz osób trzecich i upoważnia Organizatora do:
1) decydowania w imieniu autora o pierwszym publicznym udostępnieniu Fotografii;
2) przeprowadzenia w imieniu autora nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Fotografii;
3) udostępniania Fotografii anonimowo.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2,
a także udzielenie upoważnień, o których mowa w ust. 3, nie jest limitowane co do czasu oraz
terytorium i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Fotografii oraz ich opracowań zarówno
w całości, jak i w częściach, samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów, w tym wydawanych
lub przygotowywanych przez Organizatora lub na jego zlecenie.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki Fotografii, w szczególności w celu
sporządzenia kalendarza.
Laureat ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za złożenie nieprawdziwych oświadczeń,
o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.
W razie skierowania przeciwko Organizatorowi lub osobom, którym Organizator udzielił prawa
korzystania z Fotografii, roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia – w wyniku korzystania
przez Organizatora lub osoby, którym Organizator udzielił prawa korzystania z Fotografii,
z Fotografii w zakresie określonym Umową – przysługujących im praw, w szczególności praw
autorskich, Organizator zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Laureata, który zobowiązuje się do
przejęcia powyższych roszczeń.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest limitowane co do czasu oraz terytorium
i obejmuje rozporządzanie i korzystanie z Fotografii zarówno w całości, jak i w częściach,
samodzielnie, jak i w ramach innych materiałów.

§ 5. Postanowienia końcowe
Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do
informacji publicznej.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy powinny być sporządzone na piśmie pod rygorem
nieważności.

4.
5.

Do rozstrzygania sporów, mogących wyniknąć z wykonania Umowy, Strony ustalają sąd właściwy
dla siedziby Organizatora.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ORGANIZATOR
LAUREAT/ PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY3,5

3
4
5

W przypadku Uczestnika Konkursu będącego osobą niepełnoletnią
Należy wpisać datę przekazania Fotografii drogą elektroniczną do Organizatora
Niepotrzebne skreślić

