Konkurs realizowany przy wsparciu Szwajcarii w
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
członkowskimi Unii Europejskiej

ramach
krajami

(po zmianie w dniu 11.08.2015)

Regulamin Konkursu Fotograficznego SPPW
„SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”
§ 1.
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego pn. „SWISS
CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie
przy ulicy Syreny 23, które jest Instytucją Pośredniczącą dla I i II Priorytetu SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy, zwane dalej „Organizatorem Konkursu”. Konkurs będzie
realizowany przez Departament Programów Europejskich CPPC, Wydziały SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy 1 i 2.
Adres siedziby Organizatora Konkursu:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Departament Programów Europejskich
Wydziały Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1 i 2
01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
3. Dane do kontaktu w kwestiach związanych z Konkursem:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Departament Programów Europejskich
Wydziały Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1 i 2
01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
tel. 22 315 22 00, faks 22 315 22 02, e-mail: konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl
4. Konkurs jest realizowany i współfinansowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

§ 2.
Cel i tematyka Konkursu
1. Celem Konkursu jest:
1) przedstawienie efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
(dalej zwanego „SPPW”);
2) promowanie projektów realizowanych w ramach SPPW;
3) zwiększenie zainteresowania tematyką SPPW oraz jego wpływem na rozwój
obszarów, które dofinansuje;
4) zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w otoczeniu realizowanych projektów;
5) kształtowanie pozytywnego wizerunku SPPW, w tym upowszechnienie informacji o
SPPW poprzez popularyzację prac konkursowych (tj. zamieszczenie fotografii w
materiałach informacyjnych i promocyjnych, na stronach internetowych, profilach
zamieszczonych na portalach społecznościowych typu Facebook, prezentowanie
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fotografii na wystawach w kraju i poza jego obszarem oraz wykorzystanie w filmach
promocyjnych).
Tematem Konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania SPPW w ramach
Priorytetu I i II oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu, w którym realizowane są
projekty dofinansowane ze środków SPPW, poprzez przedstawienie obiektów oraz
przedsięwzięć dofinansowanych w ramach SPPW na różnych etapach ich realizacji.
Prace konkursowe powinny spełniać następujące kryteria:
1) w sposób interesujący, oryginalny i pomysłowy przedstawiać projekty zrealizowane
lub realizowane w ramach I i II Priorytetu SPPW;
2) uwzględniać pozytywny przekaz tematu;
3) uwzględniać wymagania techniczne, o których mowa w § 4 ust. 1.
Konkurs jest realizowanych w ramach trzech odrębnych kategorii tematycznych, tj.:
1) Rozwój regionalny,
2) Środowisko,
3) Infrastruktura i bezpieczeństwo.
Lista projektów realizowanych w ramach Priorytetów I i II SPPW wraz z ich zaszeregowaniem
do poszczególnych kategorii tematycznych Konkursu jest zawarta w załączniku nr 2 do
Regulaminu.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, posiadających stałe miejsce
zamieszkania w Polsce, pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, z
wyłączeniem pracowników Organizatora Konkursu, Członków Kapituły Konkursu, a także
członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia zgodnie z zasadami
określonymi w § 4.
4. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane ani nie
brały udziału w żadnym innym konkursie oraz które zostały wykonane najwcześniej w dniu
ogłoszenia Konkursu. Praca/e konkursowa/e powinna/y być przygotowana/e przez autora w
sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający praw autorskich innych osób. Nadesłanie
pracy konkursowej jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji w tym zakresie. Uczestnik
Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy konkursowej,
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.).
5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przyjmuje całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność z
tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora Konkursu w sprawie
naruszenia praw autorskich dotyczących prac zgłoszonych przez Uczestnika.
6. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii
pochodzących z różnych plików.
7. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zdjęcia, których treść narusza obowiązujące prawo lub
dobra innych osób, łamiące ogólnie obowiązujące normy społeczne, etyczne lub obyczajowe.
W szczególności materiał konkursowy nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich,
faszystowskich i naruszających prawa mniejszości narodowych.

Konkurs realizowany przy wsparciu Szwajcarii w
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
członkowskimi Unii Europejskiej

ramach
krajami

§ 4.
Zasady zgłaszania prac konkursowych i wymagania techniczne
1. Zgłoszenia na Konkurs dokonuje się poprzez przesłanie na adres poczty e-mail
konkurs.fotograficzny.sppw@cppc.gov.pl, wpisując w temacie wiadomości „Konkurs
fotograficzny SPPW” lub poprzez dostarczenie w postaci płyty CD/DVD pocztą, przesyłką
kurierską bądź osobiście do:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Departament Programów Europejskich
Wydział Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2
01-150 Warszawa, ul. Syreny 23
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny SPPW”

2.

3.
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6.

prac konkursowych zgodnych z tematyką Konkursu w wersji cyfrowej – format JPG/TIF,
wymiary: dłuższy bok maksymalnie 1000 pikseli.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora prac w
rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej
(min. 2000x3000 pikseli).
Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię z każdego z trzech obszarów
tematycznych Konkursu, wskazanych w załączniku nr 2, tj. łącznie 3 fotografie.
Każdy Uczestnik wypełnia i własnoręcznie podpisuje formularz zgłoszeniowy, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać
jednocześnie razem z pracami. W przypadku przesłania prac drogą elektroniczną Uczestnik
zobowiązany jest do załączenia kopii podpisanego dokumentu w postaci cyfrowej (np. skan,
PDF, zdjęcie wypełnionego i podpisanego dokumentu) oraz, na ewentualne wezwanie
Organizatora Konkursu, do jego dostarczenia do siedziby Organizatora w formie papierowej.
Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek
elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy zawiera:
1) Dane osobowe autora fotografii, tj. imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres
do korespondencji (jeśli jest inny), numer telefonu i adres e-mail;
2) Liczbę oraz tytuły zgłaszanych prac ze wskazaniem, którego obszaru i jakiego projektu
dotyczą, a także datę i miejsce wykonania każdej ze zgłoszonych prac;
3) Oświadczenie o byciu autorem zdjęć i posiadaniu praw autorskich do nich;
4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu
zorganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101,
poz. 926 z późniejszymi zmianami);
5) Wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej do nadesłanych
prac na rzecz Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i
terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50. Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631,
z późn. zm.), w tym w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania,
wykorzystywania techniką reprograficzną, drukarską, cyfrową i zapisu
magnetycznego; w zakresie obrotu egzemplarzem albo egzemplarzami, na których
utrwalono prace – wprowadzanie do obrotu, użyczenia; w zakresie

Konkurs realizowany przy wsparciu Szwajcarii w
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
członkowskimi Unii Europejskiej

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

ramach
krajami

rozpowszechniania prac - publicznego wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych,
w szczególności na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub
fragmentów prac; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i
miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem oraz Programem SPPW, udostępniania na stronach internetowych,
portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, SPPW oraz we wszelkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu;
6) Oświadczenie, że Uczestnik posiada zgodę osób, których wizerunek jest
przedstawiony w przekazanych fotografiach, na wykorzystanie bezpłatnie przez
Organizatora Konkursu tego wizerunku w celu upowszechnienia wiedzy o SPPW oraz
wszelkich czynności związanych z Konkursem w zakresie, o którym mowa w
niniejszym Regulaminie. Zgoda nie jest wymagana, jeśli osoba na fotografii stanowi
jedynie szczegół całości fotografii (zgromadzenia osób, krajobrazu, publicznej
imprezy itp.).
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymogów wymienionych w par. 3 ust. 4, a także do wyłączenia z udziału w konkursie prac o
niskiej jakości technicznej, niespełniających wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, oraz
prac, które w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin. Z Konkursu zostaną również
wykluczone prace, których tematyka nie jest związana z efektami wdrażania SPPW.
Termin dostarczenia prac konkursowych wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym i
oświadczeniami upływa w dniu 31 sierpnia 2015 roku. W przypadku nadsyłania prac
konkursowych pocztą lub kurierem liczy się data nadania przesyłki.
Prace konkursowe nadesłane po terminie wskazanym w ust. 7 nie będą brały udziału w
Konkursie.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza,
iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Centrum
Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie (00-150), ul Syreny 23.
Imiona i nazwiska Laureatów Konkursu będą dodatkowo udostępniane na stronach
internetowych, portalach społecznościowych, w artykułach prasowych, materiałach
informacyjno-promocyjnych, wystawach w kraju i poza jego obszarem.
Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do
przeprowadzenia Konkursu.

§ 5. Kryteria oceny i sposób wyłonienia laureatów
1. Organizator Konkursu powoła Kapitułę Konkursu, zwaną dalej „Kapitułą”.
2. W skład Kapituły wejdą Przewodniczący Komisji oraz dwóch członków.
3. Do zadań Kapituły należy:
1) weryfikacja spełniania wymogów formalnych,
2) ocena zgłoszony prac,
3) przyznanie nagród.
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4. Oceny przyznawane pracom przez poszczególnych członków Kapituły nie są jawne.
5. Decyzje Kapituły są ostateczne, nieodwołalne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Dokonując oceny prac konkursowych Kapituła Konkursu bierze pod uwagę następujące
kryteria:
1) zgodność złożonej pracy z głównymi założeniami tematycznymi Konkursu,
2) jakość wykonanych zdjęć oraz ich wartość artystyczną i techniczną,
3) oryginalność i kreatywność pracy/prac.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 września 2015 roku.
3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora Konkursu www.cppc.gov.pl
oraz na profilu Konkursu w portalu społecznościowym Facebook w przeciągu 5 dni roboczych
od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
4. O decyzji Kapituły Konkursu, Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni mailowo przez
Organizatora Konkursu na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym w przeciągu 5 dni
roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Uroczyste ogłoszenie wyników, publiczna prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczenie
decyzji o przyznaniu nagród nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora
Konkursu. Informacja odnośnie terminu i miejsca wręczenia decyzji zostanie przekazana
Laureatom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z odbiorem decyzji
Laureaci ponoszą we własnym zakresie.

§ 6. Nagrody
1. Kapituła Konkursu w ramach każdej z trzech kategorii konkursowych wymienionych w § 2 ust.
4 przyzna następujące nagrody:
1) Za zajęcie I miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł brutto.
2) Za zajęcia II miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 2.000 zł brutto.
3) Za zajęcia III miejsca: nagroda pieniężna w wysokości 1.000 zł brutto.
2. Wartość nagrody zostanie wypłacona po pomniejszeniu o należny podatek, który zostanie
odprowadzony przez Organizatora Konkursu.
3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas konferencji i wydarzeń związanych z
promocją efektów Programu SPPW Na życzenie autora, obok imienia i nazwiska, na fotografii
zostanie umieszczony jego email.
4. W ramach każdej kategorii tematycznej każde miejsce może być przyznane tylko jednej
pracy.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania pierwszego miejsca w ramach
danej kategorii tematycznej w przypadku niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na Konkurs.
6. Nagroda zostanie przekazana na konto bankowe wskazane przez Laureata w korespondencji
oficjalnej z Organizatorem Konkursu.
7. W przypadku braku możliwości kontaktu z Laureatem, Organizator Konkursu zastrzega sobie
prawo do odstąpienia od wydania przyznanej nagrody.
8. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator Konkursu nie będzie zobowiązany do
pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Laureata Konkursu.
9. Laureat Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku braku wskazania numeru konta
bankowego bądź braku możliwości zrealizowania przelewu z winy Laureata w ciągu 60 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. W takiej sytuacji nagroda przepada
na rzecz Organizatora Konkursu, który decyzją Kapituły Konkursowej może przyznać nagrodę
innemu Uczestnikowi Konkursu.
10. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie w formie gotówki.
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11. W przypadku otrzymania przez Organizatora Konkursu lub Członków Kapituły Konkursu
informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat i/lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało
naruszone prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi Konkursu – lub
na mocy jego decyzji – Kapitule Konkursu przysługuje prawo do:
1) Wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości,
2) Odmowy przekazania nagrody przyznanej Uczestnikowi Konkursu i przekazanie jej na
rzecz innego Uczestnika Konkursu,
3) W przypadku nagród już przyznanych i przekazanych – domagania się zwrotu, przy
zastosowaniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.) wraz z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska
Cyfrowa – www.cppc.gov.pl.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania
Konkursu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
O wszystkich zmianach dotyczących Konkursu Organizator będzie informować przez stronę
internetową www.cppc.gov.pl oraz poprzez profil Konkursu zamieszczony na portalu
społecznościowym Facebook.
3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Kwestie sporne dotyczące interpretacji zapisów Regulaminu oraz sytuacje nieobjęte
niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
5. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace
konkursowe przez minimum 10 uczestników.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów
trzecich, a także za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych
danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzonych przez Uczestnika.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
Konkursu.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.
2. Lista projektów realizowanych w ramach Priorytetów I i II SPPW wraz z ich zaszeregowaniem
do poszczególnych kategorii tematycznych Konkursu.

