REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT
„(RE)Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe”
WYKORZYSTUJĄCY ZASOBY ARCHIWALNE
W RAMACH DZIAŁAŃ „TuEuropeana 2019”
„Regulamin”

§1
Organizatorem konkursu są : Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej
3/5, 02-739 Warszawa (zwaną dalej „FINA”), oraz Katarzyną Głogowska przedsiębiorcą prowadzącym
działalność gospodarcza pod nazwą „ WALL-BEING Katarzyna Głogowska” z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Świętosławskiej 9/3 61-840 (zwaną dalej ”WALL-BEING”) zwanymi w dalszej części „Organizatorem” ,
§2
1. Konkurs na Plakat „(RE)Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe” wykorzystujący cyfrowe zasoby
archiwalne, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, zwany w dalszej części „Konkursem”,
przeznczony jest dla twórców, studentów Akademii Sztuk Pięknych, młodych profesjonalistów jak i
osób tworzących amatorsko (do 30 roku życia) zajmujących się malarstwem, grafiką, wzornictwem.
2. Celem Konkursu jest pokazanie potencjału ponownego, kreatywnego wykorzystania pochodzących
z różnych kolekcji cyfrowych archiwów w różnych twórczych kontekstach.
3. W ramach działań towarzyszących Konkursowi zorganizowane zostaną przez FINA cztery warsztaty
dedykowane kreatywnemu wykorzystaniu przez twórców archiwów cyfrowych oraz kwestiom
prawno-autorskim związanym z wykorzystaniem zasobów archiwalnych, zwane dalej
„Warsztatami”. Szczegółowe informacje dotyczące Warsztatów zostaną ogłoszone na stronie
dedykowanej Konkursowi www.tueuropeana.pl. Udział w Warsztatach nie jest konieczny do
wzięcia udziału w Konkursie.
§3
1. Tematem Plakatu są zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Zadaniem
uczestników Konkursu będzie stworzenie Plakatu popularyzującego temat ekologii w świadomości
społecznej.
2. Uczestnicy Konkursu tworzą Plakat w oparciu o archiwalne zasoby cyfrowe dostępne za
pośrednictwem europejskiej platformy Europeana (Europeana.eu) lub/oraz polskich repozytoriów
cyfrowych udostępnione na licencjach uprawniających do ponownego wykorzystania w celach
komercyjnych. W przypadku stworzenia Plakatu z wykorzystaniem chronionych utworów nie
udostępnionych na licencjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik przed eksploatacją

plakatu jest zobowiązany do pozyskania wszelkich wymaganych prawem zgód od osób
uprawnionych, w szczególności z tytułu praw autorskich i /Lub pokrewnych.
3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 projekty Plakatu.
§4
Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu oznacza zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie.
§5
1. Prace składane w Konkursie muszą być dziełami oryginalnymi, dotychczas niepublikowanymi oraz
niezgłaszanymi do innego Konkursu.
2. Praca musi być autorstwa jednej osoby fizycznej (nie może być dziełem współautorskim).
3. Prace przesyłane w postaci pliku cyfrowego na adres: kamila.poznanska@fina.gov.pl muszą
spełniać następujące warunki: ─ format B2 (50/70 cm), rozdzielczość: 300 dpi, kolorystyka: CMYK, ─
format: PDF.
4. Prace przesyłane w postaci pliku cyfrowego muszą zawierać informacje o autorze projektu i
projekcie Plakatu (imię i nazwisko, wiek, adres email, nr telefonu, tytuł pracy w języku oryginalnym i
angielskim, technika wykonania pracy, wykorzystane materiały archiwalne ).
5. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji prac zakwalifikowanych przez Jury w czasie wystaw
pokonkursowych.
6. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Konkursu: www.tueuropeana.pl
7. Niewywiązanie się z któregokolwiek z ww. warunków skutkuje wycofaniem prac Uczestnika z
Konkursu.
8. Lista Uczestników, których prace zostaną przyjęte do Konkursu, opublikowana zostanie na stronie
internetowej Konkursu: www.tueuropeana.pl, po akceptacji zgłoszeń.
§6
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym przyjmowane będą od 14 października do 20
listopada 2019 roku pod adresem poczty elektronicznej: kamila.poznanska@fina.gov.pl
§7
1. Organizator Konkursu ma prawo do wykluczenia z Konkursu Plakatu zawierającego treści
łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z tematem Plakatu, opisanym w §
3
2. Obowiązuje kategoryczny zakaz umieszczania w pracach konkursowych treści niezgodnych z
prawem lub naruszających dobre obyczaje.
§8
Nagrodzone i wyróżnione Plakaty biorące udział w konkursie będą opublikowane na stronie www konkursu
pod adresem http://tueuropeana.pl/ na co Uczestnicy wyrażają zgodę stosownie do postanowień §9.
§9
Uczestnik zgłaszający plakat oświadcza, że:
1. Samodzielnie wykonał przesłany i wymieniony w karcie zgłoszenia Plakat .

2. Przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Plakatu nie są w żaden sposób
ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Plakat ten nie narusza praw osób
trzecich.
3. Posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Plakatu
4. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za prawidłowość złożonych przez
Uczestnika oświadczeń, o których wyżej mowa oraz nie odpowiada za ewentualne naruszenie przez
Uczestnika praw osób trzecich.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi Konkursu osoby trzeciej z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zgłaszający pracę zobowiązany jest do wystąpienia w
procesie (w przypadku dochodzenia praw na drodze sądowej), pełnego zaspokojenia tych roszczeń i
tym samym zwolnienia Organizatora Konkursu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, bez ograniczeń co do
czasu i terytorium, na korzystanie z z projektów Plakatów zgłoszonych do Konkursu w celach
związanych z Konkursem, w tym w celach promocyjnych, na następujących polach eksploatacji:
wszelkie utrwalenie i zwielokrotnianie, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego
urządzenia, w tym przenośnych urządzeń elektronicznych, na wszelkich nośnikach,
w jakiejkolwiek technice, w dowolnym systemie lub formacie, rozpowszechnianie poprzez publiczne
wystawienia, wyświetlenia/odtworzenia, a także publiczne udostępnianie Plakatu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności
Organizator Konkursu może reprodukować Dzieło w katalogach i innych publikacjach (w wersji
drukowanej, jak i elektronicznej), publikować w Internecie, w serwisach społecznościowych, w
celach promocyjnych i informacyjnych.
§10
1. Spośród wszystkich terminowo nadesłanych prac spełniających wymogi określone w Regulaminie,
sześcioosobowe Jury w składające się z: jednego przedstawiciela FINA, jednego przedstawiciela
WALL-BEING”, jednego przedstawicielu Fundacji Tueuropeana, trzech ekspertów z dziedziny
sztuki, wybierze zwycięską pracę i przyzna nagrodę pieniężna .
2. Skład Jury zostanie podany na stronie Konkursu tueuropeana.pl
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 25 listopada 2019 roku na stronie
internetowej www.tueuropeana.pl
4. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
a. nagroda główną – 5 500 zł;
b. oraz trzy wyróżnienia – po 2 000 zł każde.
5. Podane kwoty są kwotami brutto. Organizator potrąci podatek zgodnie z właściwymi przepisami
prawa.
6. Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane na konta bankowe wskazane przez laureatów Konkursu
nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
7. Wartość wydanych nagród i wyróżnień zostanie pomniejszona na podstawie przepisów ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę podatku należnego w
wysokości 10%.
8. Oprócz nagród wymienionych w §10, pkt. 4, nagrodzone prace zamieszczone zostaną na platformie
sprzedażowej www.wallbeing.com na podstawie umowy licencyjnej z WALL-BEING.

§ 11
1. We wszystkich sprawach spornych decyduje Jury.
2. Jego decyzja jest niepodważalna, ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 12
Konkurs kończy się prezentacją zwycięskich plakatów na stronie dedykowanej Konkursowi
www.tueuropeana.pl oraz www.wallbeing.com
§13
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 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 oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników, udostępnionych w
ramach procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Konkursie jest FINA z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838, REGON: 367467328 („Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora oraz elektronicznie poprzez adres e-mail:
iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników Konkursu: imię
i nazwisko, wiek, adres e-mail, nr telefonu (dane wymagane w formularzu zgłoszeniowym oraz
dane w zakresie wizerunku pozyskiwane w trakcie trwania Konkursu).
4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej
polegającej na zorganizowaniu Konkursu przez Organizatora na warunkach określonych w w
Regulaminie

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu

Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających
z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz
do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z
zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą danych Uczestnika mogą być w szczególności: (i) podmioty przetwarzające je na zlecenie
Administratora, w celu i zakresie związanym z realizacją umowy cywilnoprawnej, przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Administratora; (ii) WALL-BEING Katarzyna Głogowska z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Świętosławskiej 9/3 61-840, lub (iii) podmioty upoważnione do tego na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w
rozumieniu RODO.

8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W

oparciu

o

dane

osobowe

Uczestników,

Administrator

nie

będzie

podejmował

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust.
3 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy
cywilnoprawnej polegającej na zorganizowaniu Konkursu przez FINA na warunkach określonych w
Zasadach Uczestnictwa.
§14
Wszelkie komunikaty dotyczące przebiegu konkursu będą publikowane przez organizatora na stronie
http://tueuropeana.pl.
§ 15
1. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
2. Organizator konkursu może w każdym chwili zmienić niniejszy regulamin informując o tym na
wskazanej stronie internetowej.
§ 16
Organizator konkursu może w dowolnej chwili odwołać Konkurs. Z powodu odwołania Konkursu
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

