
Regulamin konkursu – „Pandemia”

§ 1. Postanowienia ogólne 
1.  Organizatorem  Konkursu  „Pandemia”  (zwanym  dalej:  „Konkursem”)  jest  Fundacja  Kolegium  Sztuk
Wizualnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80/A4, KRS 0000611140, REGON 36413890800000,
NIP 5252654028 (zwany dalej: „Organizatorem”). 
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.). 
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Zasady Konkursu 
1. Konkurs trwa od dnia 13.11.2020 r. do dnia 05.01.2021 r. 
2. Konkurs podzielony jest na trzy etapy:

- Etap I trwa od 13.11.2020 do 18.11.2020
- Etap II trwa od 23.11.2020 do 01.12.2020
- Etap III trwa od 28.12.2020 do 05.01.2021 

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których
działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora. 
6.  Aby wziąć udział  w Konkursie  należy zapoznać się  z  niniejszym regulaminem Konkursu,  dostępnym na
stronie internetowej serwisu www.akademiafotografii.pl. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z
Regulaminem i akceptację jego treści. 

§ 3. Uczestnicy Konkursu 
Uczestnikiem  Konkursu  (zwanym  dalej:  „Uczestnikiem”)  może  być  wyłącznie  pełnoletnia  osoba  fizyczna,
posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz
współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział
w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członków Komisji Konkursowej. 

§ 4. Zadanie Konkursowe 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu  jest przesłanie do Organizatora na adres konkurs@akademiafotografii.pl
jednej fotografii opatrzonej opisem do 240 znaków, wykonanej nie wcześniej niż 01.11.2019 r., nawiązującej do
tematu konkursu.
2. Przesłane prace powinny spełniać następujące wymagania: dłuższy bok 1000px, format pliku - jpg, rozmiar
pliku - max. 1MB. Dopuszcza się korektę globalną zdjęć (jasność, kontrast, balans bieli itp.) oraz konwersję na
obraz monochromatyczny. Nie dopuszcza się ingerowania w zdjęcia poprzez dodawanie, usuwanie, przesuwanie
elementów fotografii.
3. Wraz ze zdjęciem uczestnik powinien przesłać: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. 
4. Prawidłowe zgłoszenie jest równoznaczne z wzięciem udziału w Konkursie, dzięki czemu zgłoszenie może
zostać poddane głosowaniu jury konkursowego. 
5. Najlepsze prace, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na prowadzonych
przez niego fanpagach w ramach serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, etc.).
6.  Na  żądanie  Organizatora  uczestnik  jest  zobowiązany  do  przesłania  pracy  konkursowej  w  pełnej
rozdzielczości.
7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i oświadcza, że: 
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej fotografii oraz wyraża zgodę na jej publikację w
serwisie  www.akademiafotografii.pl  l oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/AkademiaFotografii i
Instagram https://www.instagram.com/akademia_fotografii/ ; 
b. udziela zgody na użytkowanie pracy przez Organizatora oraz AVT Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197
Warszawa - partnera konkursu (zwany dalej Partnerem) na następujących polach eksploatacji:

I. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy fotografii lub jej
elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci komputera
oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy fotografii
czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy;

II. wprowadzanie oryginału fotografii lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których utwory
utrwalono,  do  obrotu,  bez  ograniczenia  co  do  terytorium  oraz  liczby  nośników:  w  postaci
wprowadzania  zwielokrotnionych  egzemplarzy  fotografii  lub  ich  elementów  do  obrotu  drogą
przeniesienia własności  egzemplarza fotografii  (w sposób nieodpłatny),  przez rozpowszechnianie w
każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci Internet i Intranet;

III. publiczne  wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie,  nadawanie,  reemitowanie  oraz
ekspozycja  w ramach platform cyfrowych,  przesyłanie  za  pośrednictwem sieci  multimedialnych,  w
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szczególności Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć,
wykorzystanie  w  działaniach  wizualnych,  audiowizualnych  lub  multimedialnych  oraz  publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do fotografii dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie Internetowej Organizatora, Partnera innych
stronach internetowych oraz

IV. w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie
do pamięci komputera lub innych urządzeń służących do przetwarzania danych – jakąkolwiek techniką,
włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

§ 5. Wyniki Konkursu 
1. Wyłonienie Zwycięzców nastąpi w trzech etapach:

- I etap - 18.11.2020 r.
- II etap - 01.12.2020 r.
- III etap - 05.01.2021 r.

W każdym etapie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
2. O przyznaniu nagrody Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową. 
3. Wyboru fotografii dokona Organizator, który w tym celu powoła Komisję Konkursową, składającą się z trzech
przedstawicieli Organizatora.
4.  Komisja  Konkursowa  będzie  kierować  się  treścią  nadesłanych  prac,  a  w  przypadku  fotografii,  również
jakością techniczną. 

§ 6. Nagrody 
1.  Nagrodami  dla  laureatów  każdego  etapu  konkursu  jest udział  w  trzech  spotkaniach  autorskich  z
laureatami konkursów World Press Photo i International Photography Award  organizowanych przez
Akademię Fotografii w formule zajęć online w terminach:

- I etap  - 19.11.2020, 21.11.2020, 24.11.2020
- II etap - 03.12.2020, 05.12.2020, 19.12.2020
- III etap - 07.01.2021, 04.02.2021, 06.02.2021

O  sposobie  odbioru  nagrody  Zwycięzcy  zostaną  poinformowani  drogą  e-mailową.  W  przypadku  braku
możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika
Konkursu, wyróżnionego przez Komisję Konkursową. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na
jej równowartość pieniężną. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów spotkań stanowiących
nagrody.
2. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec
się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 
3. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli
przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe. 

§ 7. Dane osobowe 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. 
2.  Organizator  uprawniony  jest  do  przetwarzania  danych  osobowych  Uczestników  Konkursu  w  zakresie
niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród Zwycięzcom oraz do wysyłki
newslettera i mailingów. 
3.  Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę na zamieszczenie  ich  danych  osobowych  (Imienia  i  Nazwiska)  na
stronach  internetowych  Organizatora  i  Partnerów  oraz  na  fanpage’ach  w  mediach  społecznościowych
(Facebook, Instagram).
4.  Uczestnicy  mają  prawo  wglądu do  swoich  danych  osobowych,  ich  poprawiania  oraz  zgłoszenia  żądania
zaprzestania ich przetwarzania. 
5.  Organizator nie  ponosi  odpowiedzialności  za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych
błędnych danych, uniemożliwiających jego identyfikację.

§ 8. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu  w  przypadku  zmian
przepisów  prawnych  lub  innych  istotnych  zdarzeń,  mających  wpływ  na  organizowanie  Konkursu,  pod
warunkiem, że zmiany takie nie narusza praw nabytych Uczestników Konkursu. 
3.  Regulamin  Konkursu  dostępny  jest  także  w  siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej
www.akademiafotografii.pl
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