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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE MOBILE PHOTO TRIP W RAMACH
FESTIWALU FOTOGRAFII MOBILNEJ YES IM MOBILE WROCŁAW 21-23.09.2018

1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1.
Organizatorem Konkursu Fotograficznego Yes Im Mobile zwanego dalej Konkursem, jest
Stowarzyszenie Mobile Photo Trip zarejestrowane w KRS pod numerem 0000663788, z siedzibą przy
ul. Cukrowej 13b/6, 52-316 Wrocław.
1.2.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3.
Prace Konkursowe mogą być wykorzystane nieodpłatnie przez Organizatorów w kampanii
promującej fotografię mobilną, festiwal fotografii mobilnej Yes Im Mobile oraz ideę Konkursu w tej
edycji jak i kolejnych.
1.4.
Organizatorzy Konkursu organizują go w ramach Festiwalu Fotografii Mobilnej Yes Im Mobile.
1.5.
Konkurs rozpoczyna się 1 sierpnia i kończy się 2 września 2018 roku g. 23:59.

2. KATEGORIE TEMATYCZNE KONKURSU
a) Architektura
b) Krajobraz / natura
c) Fotografia uliczna
d) Cykl fotograficzny (do 12 zdjęć)
e) Portret / autoportret
f) Mobile art
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3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1.
W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, będące mieszkańcami Polski.
3.2.
W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Mobile Photo Trip, zwani
dalej Organizatorami Konkursu oraz członkowie jury.
3.3.
Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie
danych jest całkowicie dobrowolne.
3.4.
W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest zgłaszanie się w
imieniu osób trzecich.
3.5.
Na konkurs można przesyłać wyłącznie fotografie mobilne, tzn. wykonane przy pomocą telefonu
komórkowego, smartfona lub tabletu. Każde ze zgłoszonych zdjęć może być edytowane, ale tylko i
wyłącznie za pomocą urządzeń mobilnych [telefon komórkowy, smartfon, tablet]. W przypadku
wątpliwości uczestnik będzie zobowiązany wysłać plik oryginalny i udzielić komisji konkursowej
stosownych wyjaśnień. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia fotografii, co do
której powstały uzasadnione wątpliwości, że nie została wykonana i edytowana, zgodnie z zasadami
konkursu.
3.6.
Fotografie do konkursu można zgłaszać do dnia 2 września 2018 roku, na adres e-mail:
YesImMobile@mobilephototrip.com
W wiadomości prosimy podać imię i nazwisko autora, a pliki dodać jako załączniki.
3.7.
Każde zgłoszone zdjęcie, w nazwie, powinno zawierać “imię i nazwisko autora”, kategorię, numer
kolejny w kategorii, dla pojedynczego zdjęcia wg. przykładu: jan_kowalski_architektura_1.jpeg.
W przypadku kategorii “Cykl fotograficzny” dodatkowo, w nazwie, “tytuł cyklu”.
Nazwa pliku dla cyklu nr 1 ma mieć kształt:
jan_kowalski_cykl1_tytułCyklu_1.jpeg
jan_kowalski_cykl1_tytułCyklu_2.jpeg … …
jan_kowalski_cykl1_tytułCyklu_12.jpeg,
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dla cyklu nr 2:
jan_kowalski_cykl2_tytułCyklu_1.jpeg
jan_kowalski_cykl2_tytułCyklu_2.jpeg … …
jan_kowalski_cykl2_tytułCyklu_12.jpeg
3.8.
Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest twórcą fotografii i przysługują mu niczym nie ograniczone
prawa osobiste i majątkowe do fotografii. Jest uprawniony do udzielania licencji i zezwoleń, o
których mowa w Regulaminie.
3.9.
Uczestnik konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób
widniejących na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na
wykorzystanie przez Organizatorów w ramach prowadzonej kampanii.
3.10.
Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwalniania Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z
tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych lub praw własności przemysłowej, w związku z
korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń
Uczestnika okazało się nieprawdziwe. W przypadku wystąpienia takich roszczeń, Uczestnik
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w
tym zakresie. W przypadku, gdy Organizator byłby zobowiązany zgodnie z obowiązującym prawem
do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa
powyżej, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Organizatorowi kwotę odpowiadającą
tym roszczeniom oraz ponieść wszelkie koszty z nimi związane i wydatki łącznie z kosztami
zastępstwa prawnego (procesowego).
3.11
Uczestnik Konkursu wysyłając swoje fotografie tym samym oświadcza, iż akceptuje Regulamin
Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.12
Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie w każdej z 6 (sześciu)
kategorii. Wyjątkiem jest kategoria “Cykl fotograficzny”, w której można zgłosić po 12 (dwanaście)
zdjęć w każdym z 3 (trzech) zgłoszeń.
3.13
Wymagania dotyczące zdjęć:
a) format: jpeg
b) minimalny rozmiar: 800px na dłuższym boku
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c) rozmiar pliku: minimalnie 100kb, maxymalnie 6MB
d) Jeżeli zdjęcie uczestnika zostanie wybrane w konkursie, zostanie on poproszony o wysłanie
zdjęcia w najlepszej jakości nadającej się do druku.
3.14
Do konkursu nie zostaną zaakceptowane prace, na których znajdują się znaki, cyfry – daty, znaki
wodne, podpisy, ramki itp.
3.15
W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika,
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały
zgłoszone jako kolejne.

4. PRAWA AUTORSKIE
4.1.
Uczestnik Konkursu z chwilą zgłoszenia się do udziału w Konkursie, jednocześnie udziela
Organizatorowi licencji niewyłącznej do fotografii zgłoszonych w ramach Konkursu bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na wszystkich znanych w dniu zgłoszenia do Konkursu
polach eksploatacji, w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c) jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej
opracowań, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem i
Festiwalem w tej edycji i kolejnych.

5. OCENA FOTOGRAFII W KONKURSIE
5.1
Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 8 września 2018 roku. Kryterium
wyboru laureatów przez Jury oraz podstawą przyznania laureatom Nagród jest oryginalność i
kreatywność oraz walory artystyczne fotografii zgłoszonych do Konkursu.
16 września 2018 na stronie konkursowej zostanie ogłoszonych 30 wyróżnionych prac z każdej
kategorii konkursowej. Laureaci poszczególnych kategorii i Grand Prix zostanie ogłoszone podczas
gali otwarcia festiwalu 21 września 2018 o 19:00.
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6. NAGRODY

Z najlepszych zdjęć zorganizowana
zaprezentowana podczas festiwalu.

6.1.
zostanie wystawa

pokonkursowa.

Wystawa

zostanie

6.2.
W każdej kategorii zostanie nagrodzonych trzech fotografów, a z pośród wszystkich nagrodzonych
zostanie ogłoszone Grand Prix festiwalu.
6.3
Nagrody w każdej z kategorii zostaną ogłoszone na stronie konkursowej.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Z
godnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że
administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu
Stowarzyszenie Mobile Photo Trip z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Cukrowej 13b/6 (dalej jako
„Administrator”). Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi udziału uczestnika w
konkursie.
7.2.
Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imię i nazwisko, adres e-mail,) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest
dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
7.3.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w
przypadku otrzymania nagrody w konkursie.
7.4.
Administrator oświadcza, że powołał inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych u Administratora: info@mobilephototrip.com
7.5.
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Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia
konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki
archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
7.6.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.7.
Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych przez uczestników konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
Organizatorzy zastrzegają, prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. Uczestnicy konkursu
nie mogą domagać się od organizatora w związku z odwołaniem konkursu zwrotu poniesionych
kosztów ani żadnych innych świadczeń.
8.2.
Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w
Konkursie.
8.3.
Uczestnik składając pracę konkursową oświadcza, że wyraża zgodę na uczestniczenie w Konkursie
na warunkach opisanych w Regulaminie Konkursu i w pełni akceptuję zapisy Regulaminu.

info@mobilephototrip.com  |
Stowarzyszenie Mobile Photo Trip
KRS: 0000663788

NIP: 8992809966

www.mobilephototrip.com
ul. Cukrowa 13b/6, 52-316 Wrocław
ING: 67 1050 1575 1000 0090 8017 3389

