Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów
Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Załącznik do Uchwały Nr 722/2022
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 20 lipca 2022 r.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Kaszubska Marszruta w obiektywie”
§1

Temat konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Powiat Chojnicki.
2. Konkurs jest ogłoszony w związku z realizacją projektu pn. „Promocja szlaków
rowerowych w Powiecie Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie” w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny
na lata 2022-2023 złożonego w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
3. Celem konkursu jest promocja szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty a także
promocja Powiatu Chojnickiego oraz turystyki wiejskiej poprzez wyłonienie
najciekawszych prac.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny.
5. Temat konkursu brzmi: „Kaszubska Marszruta w obiektywie”.
6. Motywem przewodnim jest szlak rowerowy Kaszubskiej Marszruty.
7. Zdjęcia biorące udział w konkursie mają ukazywać walory przyrodnicze, turystyczne
i rekreacyjne Kaszubskiej Marszruty. Do każdego zdjęcia dołączony musi być opis
przedstawianego na tym zdjęciu miejsca.
§2

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia 2022 r. i trwa do dnia 31 sierpnia 2022 r. Prace
nadesłane po terminie nie będą oceniane.
2. Zdjęcia mają przedstawiać szlak rowerowy Kaszubskiej Marszruty.
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3. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, będące
mieszkańcami województwa pomorskiego, z wyłączeniem pracowników Starostwa
Powiatowego w Chojnicach.
4. Zdjęcia nie mogą być wcześniej w żaden sposób publikowane /m. in. na portalach
społecznościowych/.
5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza jednocześnie akceptację postanowień
niniejszego regulaminu.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przekazanie najpóźniej do dnia 31 sierpnia
2022 roku (decyduje data wpływu zdjęcia do Starostwa Powiatowego w Chojnicach:
osobiście do Biura Obsługi Interesantów/pocztą lub kurierem/mailem na adres:
biuro.funduszy@powiat.chojnice.pl) łącznie:
- 1 zdjęcie konkursowe wraz ze wskazaniem miejsca, gdzie zostało wykonane,
- złożenie wypełnionych i podpisanych załączników nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego
regulaminu.
7. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2, umowa o przeniesienie
autorskich praw majątkowych stanowi załącznik nr 3.
8. Podpisana karta zgłoszenia uczestnika powinna zawierać następujące załączniki: - pliki
cyfrowe JPG o rozdzielczości powyżej 2600 x 3800.
9. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie
dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio
związanych z Konkursem, w tym do zamieszczenia listy laureatów oraz wyróżnionych
uczestników Konkursu na stronie internetowej www.powiat.chojnice.pl.
10. Nadesłane zdjęcia i materiały nie będą zwracane.
11. Koszt dostarczenia zdjęć pokrywa Uczestnik.
12. Zgłoszenie konkursowe może zawierać dane tylko jednej pełnoletniej osoby fizycznej.
13. Uczestnikowi przysługuje prawo wysłania tylko jednego Formularza zgłoszeniowego.
14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć
o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie i rozdzielczości,
a także nadesłanych po terminie.
§3
Ocena zgłoszonych prac i przyznanie nagród
1. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe i rzeczowe.
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2. Laureaci konkursu, którzy nie zgłoszą się po odbiór nagród do dnia 15 października
2022 r. tracą do nich prawo.
3. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej www.powiat.chojnice.pl, na FB Powiatu Chojnickiego oraz na FB
Kaszubskiej Marszruty.
4. Zgłoszone przez Uczestników zdjęcia zostaną ocenione przez Jury konkursu, które przy
ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematu zdjęcia z tematyką Konkursu,
b) oryginalne podejście do podjętej tematyki,
c) wartość artystyczną zdjęcia,
d) wartość techniczną zdjęcia.
5. Członkowie Jury, dokonując oceny prac, nie będą posiadać wiedzy na temat imion
i nazwisk autorów zdjęć.
6. Jury wyłoni 12 laureatów oraz 20 osób wyróżnionych.
7. Postanowienia Jury zostaną udokumentowane w postaci pisemnego protokołu.
8. Protokół z prac Jury zawierający listę nagrodzonych prac zostanie przyjęty w drodze
uchwały Zarządu Powiatu Chojnickiego, który podejmie decyzję o przyznaniu nagród
laureatom oraz wyróżnionym.
9. W skład Jury wchodzą osoby wskazane przez Zarząd Powiatu Chojnickiego. Decyzja
Jury odnośnie przyznania nagród oraz wyróżnień zostanie przekazana Uczestnikom nie
później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia zakończenia
Konkursu.
10. Laureat I miejsca otrzyma nagrodę finansową o wartości 1 000,00 zł.
11. Laureaci II i III miejsca otrzymają nagrody finansowe o wartości po 500,00 zł.
12. Laureaci IV – XII miejsca otrzymają nagrody finansowe o wartości po 300,00 zł.
13. Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają koszulkę i bidon.
14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
laureatów konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych
organizatora w prasie, mediach, internecie, w kalendarzu „Kaszubska Marszruta
w obiektywie” na co uczestnik konkursu wyraża zgodę w momencie zgłoszenia się do
konkursu.
15. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą mailową
do dnia 15 września 2022 r.
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16. Po przeprowadzonym konkursie osoby nagrodzone zobowiązane są do podpisania
protokołu o otrzymaniu nagrody.
§4
Prawa autorskie
1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika
oświadczenia, że prace te są wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
2. Złożenie zdjęcia w konkursie oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne
wykorzystywanie.
3. Uczestnik zobowiązuję się przenieść na Powiat Chojnicki wraz ze złożeniem karty
zgłoszenia, prawa autorskie majątkowe do zgłoszonego do Konkursu zdjęcia
w zakresie i na zasadach przewidzianych umową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu Konkursu.
4. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie przez Powiat Chojnicki licencji na korzystanie
z utworu Województwu Pomorskiemu, w ramach przeniesionych na Powiat Chojnicki
autorskich praw majątkowych do utworu.
5. W przypadku odmowy zawarcia umowy lub nie zawarcia umowy do dnia
7 września 2022 r., komisja konkursowa unieważnia decyzję o przyznaniu nagrody
temu Uczestnikowi Konkursu. Nagroda przyznawana jest następnemu w kolejności
Uczestnikowi Konkursu.
6. Autorzy zdjęć oświadczają, że osoby uwiecznione na zdjęciach wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunku w kontekście Konkursu i rozpowszechniania materiałów
powstałych w związku z jego organizacją, w tym publikację na stronach internetowych
lub portalach społecznościowych Organizatora oraz w mediach.
7. W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 okazało się nieprawdziwe
lub złożone przez osobę nieuprawnioną, osoba, która je złożyła, ponosi względem
Organizatora odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez Organizatora szkody,
w tym koszty procesowe związane ze złożeniem takiego oświadczenia. W przypadku
zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w tym zakresie osoba, o której
mowa w zdaniu poprzednim, o ile będzie to możliwe, wstąpi w tych sprawach do sporu
w miejsce Organizatora, a jeśli nie będzie to możliwe przystąpi do sprawy w
charakterze interwenienta ubocznego.
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8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach, w kalendarzu „Kaszubska
Marszruta w obiektywie” i wykorzystywania ich w każdej innej formie w celu
popularyzacji konkursu oraz promocji szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty.
9. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Powiatu
Chojnickiego, który zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania zdjęciami,
m. in. nieodpłatnego ich reprodukowania w celach promocyjnych i wystawienniczych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź
przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, jeżeli nie odbędzie się to
z uszczerbkiem dla praw nabytych Uczestników. We wszystkich kwestiach nieobjętych
niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika
Konkursu warunków Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu fotograficznego
„Kaszubska Marszruta w obiektywie”

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Po zapoznaniu się z Regulaminem zgłaszam udział w konkursie fotograficznym
„Kaszubska Marszruta w obiektywie” przedkładam :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko …………………….
Adres korespondencyjny: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………,
tel.: …………………………………..
e-mail: …………..……………………...
Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu „Kaszubska
Marszruta w obiektywie”.

……………………………………………………….
(data, czytelny podpis)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
konkursu fotograficznego
„Kaszubska Marszruta w obiektywie”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
konkursu fotograficznego pt. ,,Kaszubska Marszruta w obiektywie”, w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w celach:
− wydania dyplomów i nagród dla Laureatów oraz wyróżnionych uczestników Konkursu,
− marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach w celu budowania
pozytywnego wizerunku Organizatora,
− wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie pracy konkursowej na
stronie internetowej i w portalach społecznościowych organizatora Konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych osobowych
moich/mojego dziecka jest wyrażona przeze mnie zgoda.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Organizatora
i podmioty współpracujące z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas
niezbędny do realizacji określonych celów, dla których dane są gromadzone
i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków archiwizacyjnych
administratora danych.
Przysługuje mi prawo do żądania w każdej chwili od administratora danych dostępu do moich/mojego
dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia celów przetwarzania do których
zostały podane, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

………………………………………………................................
miejsce, data, podpis
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
konkursu fotograficznego
„Kaszubska Marszruta w obiektywie”

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW
MAJĄTKOWYCH NR .........
Zawarta w Chojnicach w dniu ..................... pomiędzy:

(1) Powiatem Chojnickim, 89–600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808,
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Marek Szczepański – Starosta Chojnicki
2. Mariusz Paluch – Wicestarosta Chojnicki
zwanym dalej NABYWCĄ
a
(2)
................................................, zamieszkałą/ym w ................ (kod pocztowy: ..............),
przy ul. ....................................
zwanym dalej AUTOREM, o następującej treści:

§1
1. Autor oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej zgłoszonej do organizowanego przez
Nabywcę konkursu fotograficznego pn. „Promocja szlaków rowerowych w Powiecie
Chojnickim – Kaszubska Marszruta w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem”
i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak osobistych do tej pracy,
zwanej dalej „Utworem”.
2. Autor oświadcza, że pozyskał niezbędne licencje do poszczególnych elementów Utworu
wraz z prawem ich przeniesienia na Nabywcę.
§2
1. Autor oświadcza, że w związku z nagrodzeniem jego Utworu w Konkursie stosownie do
postanowień Regulaminu Konkursu, z chwilą zawarcia umowy przenosi nieodpłatnie na
Nabywcę, w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich:
1) autorskie prawa majątkowe do Utworu na następujących polach eksploatacji:
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a) wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania utworów, w tym wprowadzania do pamięci
komputera lub innego urządzenia, wytwarzania egzemplarzy jakąkolwiek techniką,
w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego,
elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub
formacie, na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach
papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach,
kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b) wszelkiego obrotu oryginałem i egzemplarzami utworu, wprowadzania ich do obrotu,
najmu, użyczenia lub oddawania na podstawie innego stosunku prawnego;
c) wszelkiego innego rozpowszechniania utworu, w szczególności:
• wszelkiego publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przez internet, nadawania
i reemitowania przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowej,
telekomunikacyjnej lub multimedialnej, baz danych, serwerów lub innych urządzeń
i systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z możliwością zapisu lub bez takiej
możliwości,
• wszelkiego publicznego odtwarzania, wyświetlania, wykonania, wystawiania
i reemitowanie dowolną techniką,
2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do przedmiotu
umowy;
3) prawo do udzielania licencji na korzystanie z utworu w granicach wskazanych w pkt. 1
i 2 niniejszego ustępu, w szczególności na udzielenie licencji, o której mowa w §2 ust.4
umowy.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu i prawa zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie
i czasowo. Nabywca może wykorzystywać Utwór na całym świecie we wszystkich mediach,
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw
majątkowych. Nabywca ma prawo udzielać licencji do korzystania z przedmiotu umowy
przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie
prawa majątkowe do przedmiotu umowy, a także prawo zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do przedmiotu umowy, na osoby trzecie.
3. Nabywca oświadcza, że jakiekolwiek utwory, które powstaną lub zostaną nabyte celem
realizacji operacji oraz Umowy, nie naruszają i nie będą naruszały praw autorskich osób
trzecich (zarówno osobistych, jak i majątkowych) oraz uprawnień jakichkolwiek osób
związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku, oraz że nie mają miejsca żadne inne
okoliczności, które mogłyby narazić Nabywcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich
z tytułu eksploatacji tych utworów.
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4. Nabywca udzieli Województwu Pomorskiemu nieodpłatnej, wyłącznej licencji na okres lat
pięciu, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami
kalendarza „Kaszubska Marszruta w obiektywie”, w którym zostanie zamieszczony utwór,
na co Autor wyraża zgodę. Licencja swoim zakresem obejmie wskazane w § 2 ust. 1 pkt
1 i2 umowy pola i zakresy. Ponadto Nabywca wyrazi zgodę na zezwalanie przez
Województwo podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w
powyższym zakresie, w szczególności na dokonywanie zmian, przeróbek, skrótów na co
Autor również wyraża zgodę.
5. Autor zobowiązuje się względem Nabywcy, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu żadnych
roszczeń dotyczących sposobu korzystania z Utworu.
6. Autorzy zdjęć oświadczają, że osoby uwiecznione na zdjęciach wyrażają zgodę na
publikację ich wizerunku w kontekście Konkursu „Kaszubska Marszruta w obiektywie”
i rozpowszechniania materiałów powstałych w związku z jego organizacją, w tym
publikację na stronach internetowych lub portalach społecznościowych Organizatora oraz
w mediach.
7. W przypadku gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 okazało się nieprawdziwe
składając je osoba ponosi względem Organizatora odpowiedzialność za wszelkie
poniesione przez Organizatora szkody, w tym koszty procesowe związane z brakiem zgody
osoby trzeciej na publikację jej wizerunku, o której mowa w ust. 3. W przypadku zgłoszenia
jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w tym zakresie osoba, o której mowa w zdaniu
poprzednim, o ile będzie to możliwe, wstąpi w tych sprawach do sporu w miejsce
Organizatora, a jeśli nie będzie to możliwe przystąpi do sprawy w charakterze
interwenienta ubocznego.
§3
1. Autor jest obowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie informacje
o Nabywcy oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem umowy
i ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu umowy.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Autora jedynie pisemna zgoda Nabywcy.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz
informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są
uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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§5
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez Strony ugodowo, a gdy nie będzie to możliwe poddane zostaną rozstrzygnięciu
właściwego dla siedziby Nabywcy sądu powszechnego.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jednym dla Nabywcy
oraz jednym dla Autora.
§7
Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez ostatnią ze Stron.

Nabywca

Autor/w imieniu Autora przedstawiciel ustawowy:

