Regulamin konkursu fotograficznego
„Rozwój w obiektywie 2017”
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ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU:
1.1

Organizatorem konkursu fotograficznego „Rozwój w obiektywie 2017” zwanego dalej

1.2

Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym wszelkie czynności

„Konkursem” jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, z siedzibą przy al. J. Ch.
Szucha 23, 00-580 Warszawa zwane dalej „Organizatorem”.

związane z jego przeprowadzeniem i organizacją jest Burda Publishing Polska Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-674) przy ul. Marynarskiej 15, a d r e s

e-mail:

nationalgeographic@burdamedia.pl,

„Realizatorem”.
1.3

Konkurs

realizowany jest

za

pośrednictwem

strony

zwanego

dalej

internetowej –

serwisu

www.national-geographic.pl należącej do Realizatora, funkcjonującego według

Regulaminu serwisu www.national-geographic.pl. Każdy z Uczestników Konkursu

przystępując do Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do
niniejszego Regulaminu oraz regulaminu w/w serwisu.

1.4 Termin nadsyłania zgłoszeń (prac konkursowych) do Konkursu rozpoczyna się
1.5
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3 listopada 2017 r. i potrwa do 28 listopada 2017 r.

Realizator powoła Jury, które czuwać będzie nad poprawnym przebiegiem Konkursu.

DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE:

2.1

Uczestnik - Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem

2.2

Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod www.konkursmsz.national-

Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadająca prawo stałego pobytu na terytorium RP,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

geographic.pl, za pośrednictwem której dokonuje się rejestracji, zgłasza prace
konkursowe, zapoznaje się z treścią Regulaminu Konkursu z jednoczesnym

i obligatoryjnym zaakceptowaniem jego treści, Regulaminem strony internetowej oraz

2.3

2.4

składem Jury.

Jury – zadaniem Jury jest zapewnienie prawidłowego przebiegu Konkursu, a także
dokonanie oceny prawidłowości zgłoszonych prac konkursowych i wyłonienie

Laureatów Konkursu. Jury powoływane jest przez Realizatora, po uprzednim
zatwierdzeniu składu osobowego przez Organizatora.

Praca Konkursowa – fotografia zgłoszona do konkursu za pomocą strony internetowej,
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2.5

3

w ramach jednej z trzech kategorii konkursowych.

Kraje rozwijające się - zgodnie z klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej

i Rozwoju (OECD)1 krajami rozwijającymi się nazywane są państwa, które kwalifikują się

do otrzymywania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) 2. Pełna lista krajów – biorców

Oficjalnej Pomocy Rozwojowej znajduję się na stronie internetowej OECD 3.

2.6

Laureat – osoba, której na mocy decyzji Jury Konkursu przyznano nagrodę.

3.1

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania społeczeństwa polskiego problemami

CEL I TEMATYKA KONKURSU:

3.2

4
4.1

i wyzwaniami rozwoju na świecie. Konkurs ma również poszerzyć świadomość

społeczną na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz uwrażliwić na problemy

rozwoju globalnego i pomóc zrozumieć ich złożoność.

Tematyką Konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami rozwijającymi się

i przechodzącymi transformację ustrojową. Zgłaszane do konkursu prace konkursowe
powinny prezentować

2
3

codzienne,

kulturę

przezwyciężać mieszkańcy krajów słabiej rozwiniętych.

oraz

problemy,

jakie

muszą

PRACE KONKURSOWE. KATEGORIE KONKURSOWE:

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach konkursowych:

4.1.1

4.1.2

1

życie

4.1.3

Demokracja i prawa człowieka w rozwoju;

Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia;
Wpływ człowieka na środowisko naturalne.

4.2

Realizator zastrzega sobie prawo, bez porozumienia z Uczestnikiem, do zakwalifikowania

4.3

Nie zezwala się stosowania fotomontaży, w tym polegających na łączeniu elementów

4.4

Prace konkursowe należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną

4.5

Prace konkursowe muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok pracy konkursowej

4.6

Uczestnik powinien dysponować oryginałem pracy konkursowej w postaci cyfrowej, który

pracy konkursowej do innej kategorii niż wybrana przez Uczestnika.

zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji

zdjęcia.

poprzez stronę www.konkursmsz.national-geographic.pl.

powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli.

będzie spełniał następujące wymagania i w przypadku wygranej Uczestnik może zostać

poproszony o jego przesłanie:

Organisation for Economic Co-operation and Development;
Official Development Assistance;

http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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a) format: JPG (najmniejsza kompresja/ najlepsza jakość);
b) kolory w standardzie: RGB;

c) rozdzielczość: min 300 dpi (dłuższy bok nie więcej niż 24 cm).

4.7

Zgłoszone do Konkursu prace konkursowe mogą być czarno-białe lub kolorowe.

4.8

Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace konkursowe
wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie.
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, 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 nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, 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.

4.9

W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, postanowień

niniejszego Regulaminu, a także prób oszustwa, Realizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia pracy konkursowej z postępowania konkursowego. Działania Realizatora nie

wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia.

Prace konkursowe zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
zawierające nagość, pornografię, erotykę, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym

również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,

obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, nie będą
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brały udziału w Konkursie.

UCZESTNICY:
5.1

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora

5.2

Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym

i Realizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
i prowadzeniu Konkursu, a także ich krewini i powinowaci.
Regulaminie

lub

zdyskwalifikowani.

podadzą

nieprawdziwe

informacje,

zostaną

automatycznie

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE:
6.1

Prace konkursowe do trzech kategorii konkursowych wymienionych w pkt. 4.1 należy

6.2

Korzystanie z serwisu www.konkursmsz.national-geographic.pl odbywa się zgodnie

zgłaszać na stronie internetowej www.konkursmsz.national-geographic.pl.
z jego Regulaminem.

6.3 W celu udziału w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie
www.konkursmsz.national-geographic.pl.
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6.3.1

Uczestnik zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu Konkursu i Regulaminu

serwisu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych („Dane”)
podawanych przez Uczestnika w ramach formularza zgłoszeniowego, złożenia

oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej

6.3.2

zdolności do czynności prawnych.

W formularzu rejestracyjnym należy wskazać swoje imię i nazwisko, adres

zamieszkania, telefon kontaktowy, datę urodzin, adres e-mail, który umożliwi
Organizatorowi i Realizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych

z realizacją Konkursu, anonimowy „nick” (pseudonim), oraz hasło, które

w połączeniu z e-mailem, pozwoli na zalogowanie się i korzystanie ze strony

6.3.3

6.3.4
6.3.5
6.4
6.4

internetowej www.national-geographic.pl.

Na stronie internetowej można zarejestrować się tylko raz. Świadome wielokrotne
rejestrowanie się w serwisie, przez tę samą osobę, skutkować będzie usunięciem

kont wraz z pracami konkursowymi do niego przypisanymi oraz dyskwalifikacją

z Konkursu.

Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego „nick”

został umieszczony na listach rankingowych i/lub został wykorzystany w inny

sposób, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ujawnienia hasła osobom
trzecim lub jego niestaranne przechowywanie.

Nadesłane prace konkursowe nie są
www.konkursmsz.national-geographic.pl.

automatycznie

publikowane

na

stronie

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od 3 listopada (od godz. 16.00) do

28 listopada (do godz. 12.00) 2017 roku - decydować będzie data przesłania prac
konkursowych po uprzednim zakończeniu rejestracji w serwisie www.national-

geogaphic.pl.

6.5

Każdy Uczestnik może przesłać do pięciu prac konkursowych w każdej z kategorii

6.6

Każda praca konkursowa musi posiadać: tytuł, opis zdjęcia, miejsce i datę jej wykonania.

6.7
6.8

tematycznych wymienionych w pkt. 4.1. Łącznie Uczestnik może zgłosić nie więcej niż
15 prac konkursowych, we wszystkich kategoriach.

Organizator oraz Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane

przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e- mail,

uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

Organizator oraz Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji
wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika,

jak i za inne okoliczności niezależne od Organizatora oraz Realizatora, które

uniemożliwiają wzięcie udziału w Konkursie i/lub niespełnienie wszystkich wymagań
określonych w niniejszym Regulaminie.
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6.9

W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym
Regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie,

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia Uczestnika

z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie

Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie
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wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach
ogólnych.

PRAWA AUTORSKIE:
7.1

Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie każdy
Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

7.1.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych

fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na
ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję.

7.1.2. Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie www.national-geographic.pl,
stronach www.msz.gov.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl;

7.1.3. Jest świadomy, iż aby otrzymać nagrodę musi wyrazić pisemną zgodę na

przekazanie nieograniczonych jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskich
praw majątkowych do nagrodzonych zdjęć wraz z prawem zezwalania na

wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz że wszystkie osoby widniejące na
fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;

7.1.4. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie

jest podpisanie przez laureata umowy o przeniesieniu praw autorskich
stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłanie w ciągu 3 dni od daty
poinformowania

przez

Realizatora

przeniesie

Organizatora

skanu

podpisanej

umowy

na

adres

elektroniczny Realizatora, a następnie oryginału pocztą. W umowie laureat

przenosi na Realizatora. Realizator na podstawie odrębnej, już zawartej umowy
na

autorskie

prawa

majątkowe

w

zakresie

nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, całkowite autorskie prawa

majątkowe wraz z prawami zależnymi do nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć na
następujących polach eksploatacji:
•

•
•
•

•
•
•
•

utrwalanie na dowolnym nośniku,

zwielokrotnianie dowolną techniką,

wprowadzanie do pamięci komputera,

wprowadzanie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej, w tym
umieszczanie na stronach internetowych i w publikacjach,
wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
rozpowszechnianie na płytach CD/DVD,

wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, upublicznianie,

wykorzystywania dzieła w całości lub części w publikacjach Organizatora
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(MSZ) oraz na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a także w ramach innych

•

materiałów filmowych, pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia, że jest to
fragment materiałów konkursowych,
dokonywanie skrótów i przeróbek.

7.1.5. Zwalnia Organizatora, Realizatora oraz inne podmioty współpracujące przy

organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych
przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w. podmioty

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym

i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.3. ureguluje wszystkie

7.2

związane z tym faktem koszty.

W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa

w niniejszym Regulaminie okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym
osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną

i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym

faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa
powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do
niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

7.3

Organizator zastrzega sobie prawo do podpisania umowy o przeniesienie majątkowych

7.4

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego
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praw autorskich z osobami, których prace konkursowe nie zostały nagrodzone przez

Jury, ale które zostały uznane przez Organizatora za wartościowe.

1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.

OCENA PRAC KOKURSOWYCH:

8.1

Nadesłane prace konkursowe, po zakończeniu terminu przyjmowania zgłoszeń, zostaną

8.2

Jury dokonuje oceny prac konkursowych we wszystkich trzech kategoriach konkursowych,

w drodze obrad oraz głosowania ocenione przez Jury.

biorąc pod uwagę:

8.2.1

zgodność pracy konkursowej z tematem,

8.2.3

wartość techniczną pracy konkursowej,

8.2.2

8.3
8.4

8.2.4

wartość artystyczną pracy konkursowej,
oryginalność podejścia do tematu.

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Realizatora drogą elektroniczną
i listowną.

Laureaci mogą zostać poproszeni w momencie otrzymania informacji o przyznaniu
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nagrody, o przesłanie na adres e-mailowy Realizatora podany w pkt. 1.2, plików

cyfrowych prac konkursowych, o parametrach technicznych wymienionych w pkt. 4.6,

nagrodzonej pracy konkursowej, jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów
redakcyjnych.

8.5

Niespełnienie warunków opisanych w pkt 7.1. lub nieprzesłanie pliku cyfrowego

8.6

Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich Uczestników

8.7

Organizator oraz Realizator będą informować o wynikach Konkursu na stronach

zwycięskiej pracy konkursowej w terminie trzech dni od dnia powiadomienia za pomocą
poczty elektronicznej oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

Konkursu, co nie uchybia ich uprawnieniom do ich kwestionowania przez Uczestników na
drodze sądowej.

www.konkursmsz.national-geographic.pl, oraz www.polskapomoc.gov.pl posługując się
imieniem

i nazwiskiem Laureatów Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża
zgodę.

8.8
9

Prace Konkursowe uznane przez Organizatora konkursu za niezgodne z tematyką

konkursu, określoną w niniejszym Regulaminie w pkt. 3, nie podlegają ocenie Jury.

NAGRODY:
9.1

Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:
a)

Grand Prix Konkursu o wartości 5 000 zł brutto;

c)

dwa wyróżnienia w każdej z 3 kategorii konkursowych o wartości 1 500 zł brutto.

b) I miejsce w każdej z 3 kategorii konkursowych o wartości 3 000 zł brutto;
9.2

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania
nagrody w danej kategorii.

9.3

Wręczenie nagród oraz uroczysta prezentacja wyróżnionych prac nastąpi 12 grudnia

9.4

Na uroczystość wręczenia nagród w Warszawie zostanie zaproszony Laureat nagrody

9.5

2017 r. w Centrum Prasowym Foksal, Dom Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
Grand Prix Konkursu, Laureaci pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione w ramach
trzech kategorii konkursowych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) w przypadku dochodu z tytułu
wygranej w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, w których jednorazowa wartość

przekroczy kwotę 760 złotych, Laureat obowiązany jest zapłacić zryczałtowany podatek

9.6

dochodowy w wysokości 10% wygranej.

Biorąc udział w Konkursie uczestnik w przypadku zdobycia nagrody, o której mowa

w pkt. 9.1 powyżej, upoważnia Organizatora do potrącenia z niniejszej kwoty należnego
ww. podatku dochodowego.
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9.7

Laureaci Konkursu przed wypłatą nagród, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników,

9.8

Organizator poinformuje laureata o szczegółach odbioru nagrody po dopełnieniu

są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych
w pkt. 5.1.

wszelkich formalności związanych z pobraniem i potrąceniem należnego podatku

dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody, telefonicznie lub
drogą poczty elektronicznej na adres z którego zostało wysłane zgłoszenie w ciągu 14 dni

9.9

9.7
10.

od dnia ogłoszenia wyników.

Prawo do odbioru nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym

Regulaminem, przyznana mu nagroda przepada.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

10.1 Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestników
na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora, Realizatora, jego partnerów, oraz ich

pracowników i przedstawicieli, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań,
które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w Konkursie lub innych czynności

związanych z Konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie
bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym Konkursie.

10.2 Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za: błędy, pominięcia, przerwy,

skasowanie, uszkodzenie lub opóźnienie w działaniu lub transmisji, awarii łączy
komunikacyjnych; kradzież, zniszczenie, nieuprawniony dostęp do zgłoszeń w Konkursie

lub formularzy zgłoszeniowych, zmiany wprowadzone do zgłoszeń bądź formularzy

zgłoszeniowych. Organizator i Realizator nie ponoszą odpowiedzialności za problemy

techniczne, problemy z siecią telefoniczną, siecią komputerową, serwerami lub dostawcą,
sprzętem komputerowym, programem komputerowym, niepowodzeniem w otrzymaniu

e-maila zgłoszeniowego z powodu problemów technicznych, przeciążeniem przesyłu
danych w Internecie, lub stronie internetowej lub kombinacji każdego innego

uprzednio wymienionego, włączając awarie bądź uszkodzenie, komputerów Uczestników

lub kogokolwiek innego, z powodu uczestnictwa, załadowania, pobierania jakichkolwiek

11

materiałów związanych z Konkursem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

11.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie
internetowej www.national-geographic.pl oraz www.polskapomoc.gov.pl.

11.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy

to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
uczestników na stronie internetowej www.konkurs.msz.national-geographic.pl,
co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
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11.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie

lub

zdyskwalifikowane.

podadzą

nieprawdziwe

informacje,

zostaną

automatycznie

11.4 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

11.5 Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 1 9 l i s t o p a d a 2 0 0 9 r .
o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.).

11.6 Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie strony internetowej dla
publicznego

udostępniania

prac

konkursowych,

stanowią

jedyne

świadczenie

Organizatora lub odpowiednio, Realizatora, na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na

korzystanie z prac konkursowych, o której mowa w pkt. 7. Uczestnikowi nie przysługuje
żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

11.7 Administratorem nadesłanych na Konkurs danych osobowych Uczestników jest Burda
Publishing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Burda“), przy ul. Marynarskiej
w Warszawie.

Dane Uczestników będą przetwarzane w celach konkursowych oraz - w ramach
usprawiedliwionego celu administratora – dla potrzeb marketingu produktów i usług
własnych Burdy. O ile Uczestnik wyrazi odrębną zgodę dane mogą być udostępnione do
Partnerów Burdy* (w szczególności spółki z grupy Burda tj. Burda Media Polska sp. z o.o.,
Burda GL Polska sp. z o.o., Treehouse Sp. z o.o.) w celach marketingowych.

Uczestnicy Konkursu będą otrzymywać informacje handlowe również środkami
komunikacji elektronicznej na podane adresy elektroniczne o ile w procesie rejestracji
wyrażą taką zgodę. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych o sobowych (DZ. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który
jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne i Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych
oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu
wobec udostępniania danych do Partnerów Burdy.

* Lista Partnerów dostępna na stronie www.burdamedia.pl/partnerzy

11.8 Organizator ani Realizator nie zwraca nadesłanych prac konkursowych.
11.9 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
11.10 Przesyłając

zgłoszenie

za

pośrednictwem

strony

internetowej

www.konkursmsz.national-geographic.pl Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na

zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

Załącznik 1. Wzór umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich.
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UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Umowa zawarta w dniu ……………………… 2017 r. w Warszawie
pomiędzy:
Burda Publishing Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483,
REGON: 931051710,reprezentowaną przez:
Małgorzatę Nocuń-Zygmuntowicz i Annę Zabłocką – Pełnomocników,zwaną dalej „Nabywcą”
a
……………………………………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałym/łą
w
………………………………..................................................................................................(adres
zameldowania),
legitymującym/cą
się
dowodem
o
nr
…………………………………..,
PESEL………………………………..
zwanej dalej „Twórcą”

§1

1. Przedmiotem umowy jest przeniesienie na Nabywcę autorskich praw majątkowych w tym praw
pokrewnych do zdjęcia nagrodzonego w konkursie fotograficznym Ministerstwa Spraw
Zagranicznych „Rozwój w obiektywie 2017”, które jest załącznikiem do niniejszej umowy, zwanego
dalej dziełem.
2. Twórca oświadcza, że przysługują mu do dzieła wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste
i majątkowe). Twórca zapewnia, iż dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone żadnymi
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich z tego tytułu
Twórca oświadcza, że w stosunku do tych osób w zakresie wymienionych roszczeń ponosi
odpowiedzialność wyłączną.
3. Twórca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.
§2
1.

Twórca z chwilą powiadomienia o przyznanej nagrodzie przenosi na Nabywcę w zakresie
nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, całkowite autorskie prawa majątkowe wraz
z prawami zależnymi do dzieła stanowiącego przedmiot umowy na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie na dowolnym nośniku,
b) zwielokrotnianie dowolną techniką,
c) wprowadzanie do pamięci komputera,
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d) wprowadzanie do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej, w tym umieszczanie na
stronach internetowych i w publikacjach,
e) wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie,
f)

rozpowszechnianie na płytach CD/DVD,

g) wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, upublicznianie,
h) wykorzystywania

w

całości

lub

części

w

publikacjach

MSZ

oraz

na

stronie

www.polskapomoc.gov.pl, a także w ramach innych materiałów filmowych, pod warunkiem
wyraźnego zaznaczenia, że jest to fragment materiałów konkursowych,
i) dokonywanie skrótów i przeróbek.
2.

Twórca udziela ponadto prawa do wykonywania wraz z prawem zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do dzieła bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

3.

Twórca zobowiązuje się względem Nabywcy, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych
roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dzieła w zakresie określonym niniejszą umową.

4.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do dzieła jest nieograniczone terytorialnie i czasowo.

5.

Nabywca może wykorzystywać dzieło na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, przez cały czas trwania praw majątkowych.

6.

Nabywca ma prawo udzielać licencji do korzystania z dzieła przez osoby trzecie na warunkach przez
niego określonych, jak również przenosić na osoby trzecie autorskie prawa majątkowe, a także
prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła.

7.

Twórca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wskutek wykonania
umowy lub w związku z jej wykonaniem, w szczególności za naruszenie majątkowych praw
autorskich tych osób. Twórca ponosi odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich
wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej. Postanowienia niniejszego ustępu będą
miały także zastosowanie do modyfikacji dzieła dokonywanych przez Twórcę.

8.

Twórca wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz nieodpłatne publikowanie
jego pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych oraz nieodpłatne opublikowanie jego
imienia, nazwiska, materiałach promocyjnych związanych z Konkursem na stronach internetowych,
www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, oraz w wydawnictwach, materiałach promocyjnych
lub informacyjnych, a także innych materiałach i dokumentach związanych z działaniami Nabywcy
lub podmiotów z nim współpracujących.
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§3
Twórca przekazuje Nabywcy autorskie prawa majątkowe do dzieła określone w § 2 za wynagrodzeniem
w kwocie 100 zł brutto. Wynagrodzenie zostanie wpłacone na wskazany w Umowie rachunek bankowy
Twórcy, w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy.
Nr konta bankowego Twórcy ……………………………………………………………………………………………………………..
§4
Strony postanawiają, że zarówno Nabywca, jak i Twórca, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji dotyczących dzieła, które mogą zaszkodzić istocie dzieła i przychodom z jego
wykorzystania.
§5
Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany w umowie
muszą być dokonane za zgodą stron na piśmie pod rygorem nieważności.
§6
Wszelkie publikacje dzieła będą zawierały nazwę Twórcy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku sporów z tytułu niniejszej umowy Strony uznają miejscowo właściwym sąd siedziby
Nabywcy.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Twórca

Nabywca
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