
Regulamin  
Konkursu Fotograficzno-Filmowego  

w ramach projektu Małopolska TOUR 2018 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej “Regulaminem”, określa ogólne zasady, zakres  
i warunki uczestnictwa w Konkursie  Fotograficzno-Filmowym pod nazwą „Konkurs 
Fotograficzno-Filmowy w ramach projektu Małopolska TOUR 2018”, zwanym dalej 
“Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu w ramach projektu Małopolska TOUR 2018 zwanego dalej  
“Projektem” jest Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie ACADEMICA, z siedzibą przy ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, NIP 
677-21-64-561, REGON 356039130, KRS 0000011379, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Krakowa oraz Małopolski Związek Kolarski z siedzibą przy ul. Osiedle Zielone 25, 31-
971 Kraków, NIP 945-18-86-766, REGON 357046652, KRS 0000048713, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, zwany dalej „Organizatorem”. 

3. Informacji na temat Konkursu Organizator udziela mailowo pod adresem 
konkurs@academica.org.pl. 

4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej konkursu pod 
adresem: www.malopolskatour.pl należącej do Organizatora, zwanej dalej „Stroną 
Internetową”. 

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.). 

6. Organizator informuje, że używa plików Cookies wyłącznie dla zapewnienia 
poprawnego i wygodnego dla użytkowników działania Strony Internetowej. 
Organizator nie udostępnia żadnym podmiotom informacji zawartych w plikach 
Cookies, nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów. Korzystanie ze Strony 
Internetowej wymaga akceptacji plików Cookies. Wyłączenie stosowania plików 
Cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach 
Strony Internetowej. W przypadku braku zgody na używanie przez Organizatora 
plików Cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki w odpowiedni sposób lub 
zrezygnować z używania strony. 

7. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być każda pełnoletnia 
osoba fizyczna, która posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych i spełnia 
warunki określone w Regulaminie. 

8. Każda osoba, przystępująca do udziału w Konkursie, jest zobowiązana zapoznać się 
z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla tej osoby oraz Organizatora 
wiążące w chwili przesłania przez tą osobę zgłoszenia do udziału w Konkursie. Za 
pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę 
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. 

9. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych fotografii oraz filmów – według oceny 
Komisji powołanej przez Organizatora, zwanej dalej „Jury” – i nagrodzenie 
Uczestników. 



10. Konkurs trwa od dnia 1.08.2018 r. do dnia 9.09.2018 r. 
a) I etap – NADSYŁANIE PRAC:  

Uczestnicy konkursu przesyłają materiały konkursowe od dnia 1.08.2018 r. od 
godziny 00:00 do dnia 31.08.2018 r. do godziny 23.59; 

b) II etap – GŁOSOWANIE:  
Jury wybiera zwycięzców w wyniku głosowania. Laureaci oraz ich prace zostaną 
ogłoszone na stronie internetowej do dnia 5.09.2018 r.; 

c) III etap – WRĘCZENIE NAGRÓD:  
W dniu 9.09.2018 r. w Oświęcimiu podczas wielkiego finału projektu „Małopolska 
TOUR”, zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz rozdane nagrody. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu poprzez jego 
wydłużenie/skrócenie lub zmiany okresów trwania poszczególnych jego etapów 
poprzez ich wydłużenie/skrócenie, o czym poinformuje komunikatem wyświetlonym 
na Stronie Internetowej oraz wiadomością mailową przesłaną do Uczestników. 

12. Celem konkursu jest: prezentacja pasji do kolarstwa, turystyki rowerowej, 
promocja zdrowego trybu życia, promocja regionu Małopolski oraz promocja 
sieci tras rowerowych VeloMałopolska. 

13. Konkurs organizowany jest i odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

14. Fotografie/filmy zgłoszone do udziału w Konkursie muszą zostać wykonane na 
terenie Małopolski. 

15. Konkurs realizowany jest ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.   
 
II. UCZESTNICY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem jest osoba, która: spełnia warunki udziału w Konkursie oraz wypełni 
w terminie formularz zgłoszeniowy zamieszczony na Stronie Internetowej zgłaszając 
jedną fotografię lub/oraz film do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz 
członkowie Jury, jak również osoby im najbliższe. Przez osobę najbliższą rozumie się 
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku 
przysposobienia. 

3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 
dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 
5. Warunkami udziału w Konkursie są również: 

a) zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja postanowień Regulaminu; 
b) wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza konkursowego wna Stronie 

Internetowej; 
c) zgłoszenie jednej fotografii lub/oraz filmu do udziału w Konkursie; 
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, 

wydania nagród w Konkursie, w tym na przetwarzanie i publikowanie imienia, 
nazwiska, miejscowości zamieszkania, oraz wieku – w przypadku zwycięzców 
Konkursu - lub wyłącznie imienia i nazwiska – w przypadku pozostałych 
Uczestników – bez ograniczeń czasowych w materiałach promocyjnych 
związanych z Konkursem, w publikacjach, portalach społecznościowych oraz na 
stronach internetowych Organizatora; 

e) wyrażenie zgody na korzystanie przez Organizatora ze zgłoszonej fotografii/filmu 
na zasadach i w celach określonych w Regulaminie. 



6. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie jedną 
fotografię lub/oraz jeden film i może utworzyć tylko jedno konto Uczestnika 
Konkursu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika 
nieprawidłowych danych przy rejestracji lub braku aktualizacji danych,  
w szczególności w wyniku zmiany danych osobowych i/lub adresu email 
uniemożliwiającej odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody. 

 
III. ZASADY ZGŁASZANIA FOTOGRAFII ORAZ FILMÓW KONKURSOWYCH 

1. Formularz zgłoszeniowy na Stronie Internetowej wymaga podania przez Uczestnika 
następujących danych: 

a) imienia i nazwiska,  
b) adresu e-mail, 
c) prawidłowego odnośnika do filmu lub/oraz prawidłowego załącznika w postaci 

zdjęcia. 
2. Do udziału w Konkursie może być zgłoszona tylko taka fotografia, która łącznie 

spełnia następujące warunki: 
a) została wykonana przez Uczestnika; 
b) do której wyłącznie Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste  

i majątkowe; 
c) jest zapisana w formacie JPG/PNG; 
d) jej rozmiar nie przekracza 10 MB. 

3. Do udziału w Konkursie może być zgłoszony tylko taki film, który łącznie spełnia 
następujące warunki: 

a) został wykonany przez Uczestnika; 
b) do którego wyłącznie Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste  

i majątkowe; 
c) jest zamieszczony w serwisie internetowym umożliwiający oglądanie  

i udostępnianie plików filmowych przez użytkowników (np. YouTube, Vimeo);  
d) trwa nie dłużej niż 3 min.; 
e) Laureaci, w celach promocyjnych, winni przesłać w formie elektronicznej 

zwycięskie nagrania Organizatorowi. 
4. Fotografie oraz filmy zgłoszone do udziału w Konkursie, które nie będą spełniały 

wymagań, Organizator pozostawia bez oceny, a zgłoszenie ich do udziału  
w Konkursie uważa się za niebyłe. 

5. Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie maksymalnie jedną fotografię 
lub/oraz jeden film w ramach całego Konkursu. Jury może przyznać Uczestnikowi 
nagrodę tylko w jednej kategorii. 

6. Uczestnik, dokonując zgłoszenia fotografii/filmu do udziału w Konkursie oświadcza, 
że: 

a) jest wyłącznym twórcą zgłoszonej przez siebie fotografii/filmu w ramach 
Konkursu oraz przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe  
i osobiste do fotografii/filmu; 

b) posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób widniejących na 
fotografiach czy występujących w filmie, zgłoszonych do Konkursu, w tym  
w szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykorzystanie go 
przez Organizatora; 

c) wyraża zgodę na opublikowanie fotografii/filmu na Stronie Internetowej  



w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu; 
d) w zakresie, w jakim fotografia/film stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  
z chwilą dokonania zgłoszenia Konkursowego, Uczestnik udziela 
Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji, z prawem udzielania 
dalszych licencji (sublicencji), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 
korzystanie z fotografii/filmu wraz z opisem (w całości lub w jakiejkolwiek 
części) na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, dla celów 
przeprowadzenia Konkursu oraz w działaniach promocyjnych i materiałach 
reklamowych.  

7. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie fotografii/filmów które: 
a) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, 

dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej; 
b) zawierają treści niezgodne z prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, 

jak również które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe, 
pornograficzne, obsceniczne, zawierające nagość lub erotykę, obrażające 
uczucia religijne, przedstawiające lub propagujące przemoc, nienawiść 
rasową lub religijną, naruszające prawo do prywatności; 

c) zawierają przekazy reklamowe; 
d) są spamem lub niezamówioną informacją handlową; 
e) zawierają uszkodzone pliki lub wirusy; 
f) zawierają znaki wodne lub inne oznaczenia autora; 
g) zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron  

zawierających treści, o których mowa w punkcie III.7.b) Regulaminu.  
8. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Organizatora fotografii/filmów laureatów  

i tych zgłoszonych do udziału w Konkursie, zostaną one opublikowane na Stronie 
Internetowej, z zastrzeżeniem, iż późniejsze wykrycie okoliczności uzasadniających 
stwierdzenie naruszenia Regulaminu może rodzić skutki, o których mowa w punkcie 
III.10 Regulaminu. Wyłącznie uprawnionym do dokonywania weryfikacji zgłoszonych 
fotografii/filmów pod kątem ich zgodności z Regulaminem jest Organizator. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora – na którymkolwiek z etapów 
Konkursu - że osoba, która zgłosiła fotografie/film do udziału w Konkursie nie może 
być Uczestnikiem w świetle postanowień Regulaminu lub Uczestnik nie spełnił 
warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie lub, że fotografie/film 
zgłoszone przez Uczestnika do udziału w Konkursie nie spełniają warunków 
Regulaminu lub naruszają zakazy, o których mowa w punkcie III.7 Regulaminu. 
Organizator nie publikuje fotografii/filmów zgłoszonych do Konkursu na Stronie 
Internetowej i nie poddaje ich ocenie, a zgłoszenie danej fotografii/filmu do udziału  
w Konkursie uznaje się za niebyłe. W przypadku powzięcia przez Organizatora 
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, już po 
opublikowaniu fotografii/filmu na Stronie Internetowej, Organizator niezwłocznie 
usuwa fotografie/film ze Strony Internetowej, nie poddaje ich ocenie, a zgłoszenie 
fotografii/filmu do udziału w Konkursie uznaje się za niebyłe. 

10. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa  
w punkcie III.7 Regulaminu, okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub 
prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, jest 
świadomy wystąpienia ewentualnej odpowiedzialności wobec tych osób oraz może 
zostać zobowiązany na zasadach ogólnych – wynikających z przepisów prawa 



obowiązującego – do naprawienia szkody poniesionej przez Organizatora w związku  
z niezgodnością tych oświadczeń ze stanem faktycznym lub prawnym. Ponadto,  
w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik może zostać wyłączony od 
dalszego udziału w Konkursie, a w przypadku otrzymania nagrody - być 
zobowiązanym do jej zwrotu (decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator). 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione 
otrzymanie od Uczestnika danych z formularza zgłoszeniowego z przyczyn od niego 
niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora 
serwera. 

 
IV. OCENA FOTOGRAFII I FILMÓW 

1. Fotografie oraz filmy zgłoszone do udziału w Konkursie, podlegają ocenie Jury 
powołanego przez Organizatora. 

2. Nadesłane materiały oceniane są odrębnie w każdej z kategorii (fotografia/film),  
z uwzględnieniem m.in.: jakości, oryginalności, kreatywności, zgodności z tematyką 
konkursu oraz walorów artystycznych fotografii/filmów zgłoszonych do udziału  
w Konkursie. 

3. Spośród nadesłanych prac konkursowych, Jury wybierze jedną fotografię oraz jeden 
film, którym przyzna nagrody, tj.: Grand Prix Konkursu (w obu kategoriach). 

4. Istnieje możliwość przyznania nagród – Wyróżnień (w obu kategoriach). 
5. Autorów nagrodzonych fotografii/filmów uznaje się za „Zwycięzców Konkursu”.  
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach drogą 

poczty elektronicznej do dnia 5.09.2018 r. 
 
 
V. NAGRODY 

1. Nagrody, które Uczestnik może otrzymać w Konkursie to: 
a) Nagroda – Grand Prix Konkursu Fotograficznego – rower; 
b) Nagroda – Grand Prix Konkursu Filmowego – rower; 
c) Nagroda – Wyróżnienie – drobny sprzęt rowerowy. 

2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu podczas wielkiego finału 
projektu „Małopolska TOUR”, który odbędzie się w dniu 9.09.2018 r. w Oświęcimiu. 
Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są, w terminie do dnia 7.09.2018 r., do 
potwierdzenia obecności na wydarzeniu, a w przypadku braku możliwości osobistego 
stawiennictwa, do poinformowania o tym fakcie Organizatora i wskazania ich 
reprezentanta. 

3. W przypadku nieobecności z przyczyn losowych Zwycięzców Konkursu lub ich 
reprezentantów na wydarzeniu, o którym mowa w punkcie V.2 Regulaminu, nagroda 
zostanie przekazana Zwycięzcy w późniejszym terminie. 

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z nagrody, niespełnienia przez 
Zwycięzcę Konkursu obowiązków, o których mowa w punkcie V.6 Regulaminu lub 
niemożliwości skontaktowania się przez Organizatora ze Zwycięzcą Konkursu  
z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo 
przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury. 

5. Organizowany Konkurs jest dziedziny kultury/sztuki zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. rozdział 3, art. 21, pkt. 68.  

6. Zwycięzca Konkursu przed odbiorem nagrody jest zobowiązany do: 



a) wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez 
Organizatora w zakresie i na zasadach określonych w punkcie VI Regulaminu; 

b) wyrażenia pisemnej zgody na korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej 
fotografii/ filmu i zawartych w niej utworów i wizerunków w zakresie określonym  
w Regulaminie; 

7. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent 
pieniężny. 

8. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 
9. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W przypadku 

zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, prawo do niej przepada, bez 
prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. 

 
VI. DANE OSOBOWE 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracji zawierającego 
dane osobowe Uczestnika w celu związanym z realizacją Konkursu. 

2. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Uczestnika 
Konkursu jest Organizator. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie przez Organizatora 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 (zwanym dalej RODO). 

4. W każdym czasie, w sprawach ochrony danych osobowych Uczestnik Konkursu 
może skontaktować się z Organizatorem pisząc na adres: Fundacja Studentów  
i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA,  
ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, lub telefonując pod numer +48 12 617 37 48  
(w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku). 

5. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu, podane  
w formularzu rejestracji (oraz mailowo w przypadku lauretów) w następujących 
celach: 

a) w celu dokonania rejestracji na stronie internetowej Konkursu  
i przeprowadzenia Konkursu, w tym celu przyznania nagrody w razie wygrania 
jej w Konkursie oraz odbioru nagrody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 
roszczeniami, a także w celach dowodowych w ramach sprawowania wymiaru 
sprawiedliwości będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu 
Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

6. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale  
w zakresie określonym w punkcie 5.b) jest ono niezbędne dla udziału w Konkursie.  
W przypadku nie podania danych osobowych objętych formularzem rejestracji, nie 
będzie możliwe uczestnictwo w Konkursie, przyznanie nagrody oraz jej odbiór. 

7. Po zakończeniu Konkursu dane Zwycięzców Konkursu zostaną usunięte. 
8. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdej chwili: 

a) dostępu do przekazanych Organizatorowi treści swoich danych oraz otrzymania 
kopii tych danych, na podstawie art.15 RODO, a także do sprostowania 
(poprawiania) swoich danych oraz uzupełnienia ich w przypadkach określonych  
w art. 16 RODO; 



b) żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO 
lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

c) do przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art. 20 
RODO. 

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać ujawnione innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Organizatora. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na 
Stronie Internetowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie 
naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Regulaminu 
Organizator poinformuje na Stronie Internetowej, natomiast Uczestników poinformuje 
odrębną wiadomością mailową, przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu. 

3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną 
automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. 
 
 


