Regulamin 9. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego
Konkursu Fotograficznego
„GŁĘBIA SPOJRZENIA”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Studenckiego Konkursu Fotograficznego „Głębia
Spojrzenia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Koło Naukowe Studentów
Dziennikarstwa

UJ,

zwane

współorganizuje

Instytut

dalej

„Organizatorem”.

Dziennikarstwa,

Mediów

i

Konkurs

Komunikacji

Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1.1.a. Kontakt z Organizatorem może się odbywać drogą mailową:
glebiaspojrzenia@knsd.pl
609-219-646.
Koordynator

Osobą
Główny

lub

telefoniczną:

odpowiedzialną
Konkursu,

ze

strony

Roksana

694-917-961
Organizatora

Zdunek

oraz

lub
jest

Mariola

Wróblewska.
1.2. Termin nadsyłania prac upływa 6 kwietnia 2018 r.
1.3.

Organizator

zastrzega

sobie

prawo

do

zmiany

terminów

określonych w pkt. 1.2

2. KATEGORIE KONKURSOWE
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach tematycznych:

Kategoria I: Postacie w migawce - human story: portrety osób
znanych i nieznanych, grupy społeczne, sylwetki.
Zobaczyć postać pod każdą postacią - oto istota tej kategorii. Pokazać
człowieka, jakim nikt go nie widział - to klucz do sukcesu. Każda chwila
jest dobra, by ujrzeć niezwykłość drugiej osoby. Ciekawość dziecka i
wrażliwość artysty niech zostaną wyzwolone migawką.

Kategoria

II:

Dzieła

codzienności

-

fotofelieton:

wycinek

rzeczywistości
Codzienność jest nudna czy inspirująco monotonna? Opraw ją w ramy
aparatu i napisz co w niej widzisz. Powszedniość, szarość poranków, czy
uliczny gwar - codzienność ma swoje uroki, które fotograf może
zatrzymać na zawsze.

Kategoria III: Historie prawdziwe -mały fotoreportaż (3 fotografie)
Masz trzy ostatnie szanse, aby pokazać wszystko. Zero słów. Tylko ty,
aparat i odnaleziona historia. Wzniosła, prozaiczna, romantyczna?
Nadzwyczajną sztuką jest wyrazić opowieść obrazem. Jeszcze większą opowiedzieć ją w trzech ujęciach. Co opiszą Twoje?

3. UCZESTNICY
3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca
studentem uczelni wyższej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność
do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą
rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby, które zgłosiły
swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub
„Uczestnikami Konkursu”.
3.1.a. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się
profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę
zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub
inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii, w szczególności
fotografii reporterskich.
3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt 3.1, w
przypadku

uczestników

czynności

prawnych,

posiadających
powinna

ograniczoną

obejmować

zdolność

do

zgodę

na

również

postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz warunki licencji na
korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nadesłanych przez uczestników.
3.3

Uczestnicy,

którzy

nie

spełnią

któregokolwiek

z

wymogów

określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

4.

ZGŁOSZENIE

UDZIAŁU

W

KONKURSIE.

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE PRAC
4.1. Prace konkursowe oraz wypełnioną przez uczestnika w sposób
elektroniczny Kartę Zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną
na adres: glebiaspojrzenia@knsd.pl.
4.1.a. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 6 kwietnia
2018 r. drogą mailową.

4.2. Każdy uczestnik może przesłać 1 zdjęcie w każdej z kategorii
tematycznych wymienionych w pkt.

2.1., tj. „Postacie w migawce” i

„Dzieła codzienności” oraz maksymalnie 3 zdjęcia w kategorii „Historie
prawdziwe”.
4.3. Każde przesłane zdjęcie należy opisać na Karcie Zgłoszeniowej
Uczestnika Konkursu według zamieszczonego poniżej wzoru:
Kategoria konkursowa:
Tytuł zdjęcia: (dla małego fotoreportażu – jeden tytuł dla historii jako
całości)
Opis zdjęcia:

4.4. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na
łączeniu

elementów

zdjęcia

pochodzących

z

różnych

plików

lub

dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Wszystkie prace
konkursowe powinny być dostosowane do wydruku w formacie 20x30
oraz posiadać rozdzielczość 300 DPI.

4.5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie były
dotąd publikowane, nagradzane, a w czasie trwania Konkursu nie biorą
udziału w innym konkursie.

4.6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, 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

pornografię, erotykę, 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.

4.7. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zdjęcia do innej
kategorii, niż zaproponowana przez uczestnika.
4.8. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do Konkursu jest przesłanie
Organizatorowi wypełnionej przez uczestnika Karty Zgłoszeniowej.
4.9.

Wzór

karty

zgłoszeniowej

jest

dostępny

na

stronie:

www.glebiaspojrzenia.com.pl.
4.10. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3.2. (ograniczona
zdolność do czynności prawnych), zgłoszenie powinno zawierać zgodę
przedstawiciela ustawowego, o której mowa w powołanym punkcie.
4.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane
podane

w

Karcie

Zgłoszeniowej

Uczestnika,

uniemożliwiające

odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
4.12. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym
regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
I. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do
nadesłanych

fotografii

oraz

że

wszystkie

osoby

widniejące

na

fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną
ekspozycję.
II. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie
licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora i/lub

Usługodawcy

(z

prawem

sublicencji)

na

stronach www.knsd.pl i

www.glebiaspojrzenia.com.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu,
jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i
realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci
komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie
fotografii

każdą

techniką,

przesyłanie

zdjęcia

innym

podmiotom

współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób wyłącznie
dla potrzeb dokumentacji i promocji konkursu, a także na przekazanie
nadesłanych zdjęć Organizatorowi w celu ich oceny przez Jury zgodnie z
punktem 6 niniejszego Regulaminu.
III. zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie internetowej
Organizatora.
IV. w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie,
wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych
fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych oraz
opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania,
wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na
ich

wykorzystywanie

w

celach

promocyjnych

i

marketingowych

Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie
fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu

magnetycznego,

cyfrową,

audiowizualną,

na

jakichkolwiek

nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także
rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie

wybranym,

w

szczególności

w

sieciach

komputerowych,

Internecie i Intranecie, TV.
V. Zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu opublikowania
nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez
Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności

ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w
pkt. 4.11 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.

5. OCENA ZDJĘĆ
5.1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury
powołanego przez Organizatora.
5.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu we
wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę w szczególności jakość,
oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
5.3.

Uczestnicy

zostaną

poinformowani

o

decyzji

Jury

przez

Organizatora drogą poczty elektronicznej.
5.4. Spośród nadesłanych zdjęć Jury wyłoni:
a) 1 miejsce
b) 2 miejsce
c) 3 miejsce
w każdej z 3 kategorii tematycznych.
5.4.a.

Jury ma również prawo przyznać wyróżnienia w każdej z

kategorii tematycznych.
5.5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do
nie przyznania nagrody w danej kategorii.

5.6. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich
uczestników Konkursu.

6. NAGRODY
6.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie pisemnej licencji na
publikację zdjęcia na wystawie pokonkursowej, w prasie oraz w
Internecie wyłącznie dla potrzeb dokumentacji i promocji konkursu.
Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z przekazaniem licencji na
publikacje pracy / prac na wystawie pokonkursowej.
6.2. Laureatom, zajmującym pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, a
także

osobom

wyróżnionym

w

każdej

z

kategorii

tematycznych

Organizator gwarantuje nagrodę rzeczową w postaci kursu, bonu lub
innej oraz publikację zwycięskiej pracy na wernisażu i wystawie
pokonkursowej.
6.2.a.

Za

przyznanie

nagrody

rzeczowej

nie

przysługuje

ekwiwalent pieniężny.
6.3. Nagrody nieodebrane po 1 czerwca 2018 roku przepadają.
6.4. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków
określonych niniejszym Regulaminem lub nie odbierze nagrody w
terminie wyznaczonym przez Organizatora, nagrody przepadają.
6.5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Regulamin

Konkursu

jest

dostępny

na

stronie internetowej

Organizatora: www.glebiaspojrzenia.com.pl.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w
każdym

czasie,

jeżeli

nie

wpłynie to na pogorszenie warunków

uczestnictwa w Konkursie.
7.3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną
automatycznie zdyskwalifikowane.
7.4.

W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
7.5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji
konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych

Osobowych

(DZ.

U.

Nr133/97,

poz.

883).

Uczestnikom

Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do
ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem,
który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie
Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest
dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.

Konsultacja prawna Konrad Gliściński

