
 

 

 
 
 

Regulamin Konkursu Fotograficznego 
 

§ 1. Organizator 

Organizatorem Konkursu w ramach 
projektu „Zielona rEwolucja- przez proste 
działania do dużej zmiany” (zwanego dalej 
"Konkursem”), realizowanego przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego, jest Małopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
(ul. Studencka 19, 31-116 Kraków, tel. 12 
422 91 15 w. 32, faks 12 422 90 79, e-
mail: 
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl) 
poprzez Wydział Programowo- 
Projektowy (dalej zwany 
„Organizatorem”).  

§ 2. Zasady Konkursu 
1. Celem Konkursu jest wyłonienie 

najlepszej fotografii dokumentującej 
działania proekologiczne realizowane 
w ramach Gry Ekologicznej, w ramach 
projektu „Zielona rEwolucja- przez 
proste działania do dużej zmiany”, 
której zasady reguluje odrębny 
regulamin (dalej: „Gra Ekologiczna”).  

2. Celem dodatkowym Konkursu jest 
promocja postaw proekologicznych. 

3. Okres trwania Konkursu 
Rozpoczęcie – 15 listopada 2021  
Zakończenie – 15 grudnia 2021. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 
5. Konkurs skierowany jest do uczniów 

szkół podstawowych w wieku od 13 lat 
i uczniów szkół ponadpodstawowych w 
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe, oraz 
pełnoletnich członków jednostek 
podstawowych Małopolskiego 
Oddziału Okręgowego PCK (np. Kluby 
HDK PCK) z terenu województwa 

małopolskiego, którzy biorą udział 
poprzez swoje placówki w Grze 
Ekologicznej realizowanej przez 
Małopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża, przy 
wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego. 

6. Zdjęcia konkursowe muszą dotyczyć 
realizowanego przedsięwzięcia w 
ramach Gry Ekologicznej.  

7. Zgłoszenia prac konkursowych 
przyjmowane są nie później niż do 15 
grudnia 2021 roku na adres mailowy: 
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl. 

8. Zgłoszenia prac konkursowych, wraz z 
oświadczeniami, o których mowa w 
ust. 10, składane mogą być przez 
placówki wymienione w ust. 5 powyżej  
(szkoły podstawowe, szkoły 
ponadpodstawowe, jednostki 
podstawowe Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego PCK) i przyjmowane będą 
wyłącznie drogą mailową poprzez 
wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. Dodatkowe informacje 
można uzyskać u Organizatora. 

9. Placówki zgłaszają jedno zdjęcie 
konkursowe z jednej klasy, 
uzupełniając załącznik nr 1. Nazwa 
zdjęcia jest nazwą przedsięwzięcia. 

10. Placówki wymienione w ust 5 powinny 
także zebrać i przedłożyć 
Organizatorowi wraz ze Zgłoszeniem 
prac konkursowych oświadczenia 
pełnoletnich uczestników Konkursu 
oraz przedstawicieli ustawowych 
uczestników Konkursu (w przypadku 
uczestników niepełnoletnich) o 
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wyrażeniu zgody na postanowienia 
niniejszego regulaminu, w tym na 
przeniesienie praw autorskich 
majątkowych do prac zwycięskich na 
podstawie porozumienia zawartego po 
ogłoszeniu wyników Konkursu na 
zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie (według załącznika nr 2 do 
niniejszego regulaminu).  

11. Placówka dokonująca zgłoszenia prac 
konkursowych wyznacza osobę 
koordynującą Konkurs ze strony tej 
placówki i podaje jej dane w 
formularzu zgłoszeniowym. Osoba ta 
będzie osobą wyznaczoną do kontaktu 
w sprawie Konkursu. Osoba ta musi 
wyrazić zgodę na pełnienie funkcji 
osoby koordynującej i na 
postanowienia niniejszego regulaminu 
(oświadczenie w tym zakresie należy 
przedłożyć wraz ze zgłoszeniem do 
Konkursu; znajduje się ono w 
załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu). 

12. Informacja w sprawie przetwarzania 
danych osobowych znajduje się w 
załączniku nr 1 i 2 do niniejszego 
regulaminu. 

§ 3. Kontakt z Organizatorem 

Ze strony Organizatora MOO PCK osobą 
do kontaktów jest: Marlena Szewczyk, 
adres e-mail: 
krakow.mlodziez@pck.malopolska.pl oraz 
pod numerem telefonu: 12 422 91 15 
w. 32. 

§ 4. Wyłanianie zwycięzców 

1. Powołana zostanie komisja, która do 
dnia 19 grudnia 2021 roku włącznie 
wyłoni laureatów Konkursu. 

2. Zwycięzcami zostaną osoby w trzech 
kategoriach – uczniowie szkół 
podstawowych, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych oraz pełnoletni 
członkowie jednostek podstawowych 
Małopolskiego Oddziału Okręgowego 

PCK, którzy zrealizują najciekawsze 
zdjęcie w ramach Konkursu. 

3. Termin nadsyłania zdjęć mija  15 
grudnia 2021 r.  

4. Dokumentacja przesłana po terminie 
nie będzie podlegała ocenie komisji.  

5. Komisja konkursowa będzie oceniała 
nadesłane prace w oparciu o Kartę 
ocen (załącznik nr 3 do niniejszego 
regulaminu). 

6. O wynikach konkursu Organizator 
powiadomi placówki, których 
uczniowie/członkowie zwyciężą, drogą 
mailową lub telefoniczną. 

7. Wyniki podane przez Organizatora są 
ostateczne i nie przysługuje od nich 
odwołanie. 

8. Zwycięskie osoby, z miejsc od trzeciego 
do pierwszego, otrzymają drobne 
gadżety/upominki z logo Organizatora.  

9. Wszystkie pozostałe osoby biorące 
udział w Konkursie otrzymają 
symboliczny dyplom uczestnictwa. 

10. Zwycięzcy (miejsca od I do III) 
zobowiązują się do zawarcia z 
Organizatorem porozumienia o 
przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych do pracy konkursowej na 
rzecz Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża na wszystkich znanych w chwili 
doręczenia pracy konkursowej do 
Organizatora polach eksploatacji, w 
tym w szczególności na następujących 
polach eksploatacji:  

a) utrwalanie i nieograniczone 
zwielokrotnianie egzemplarzy 
utworu każdą możliwą techniką 
dostępną w dniu przeniesienia 
majątkowych praw autorskich 
(drukarską, fotograficzną, 
kserograficzną, zapisu 
magnetycznego, analogową, 
cyfrową), w szczególności poprzez 
drukowanie, skanowanie, 
wykonywanie odbitek, przy użyciu 
nośników magnetycznych, 
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magnetooptycznych, cyfrowych, 
techniką video, techniką 
komputerową lub przy pomocy 
rzutnika, 

b) wprowadzanie do pamięci 
komputera (w tym do serwera MOO 
PCK), przesyłanie przy pomocy sieci 
multimedialnej, komputerowej i 
teleinformatycznej, w tym Internetu, 

c) obrót oryginałem albo 
egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy, 

d) publiczne udostępnianie, 
wystawianie, wyświetlanie, w 
szczególności na ogólnodostępnej 
wystawie lub ekspozycji, w telewizji, 
w prasie, w Internecie, na plakatach, 
w folderach i ulotkach, 

e) publiczne wykonanie, odtworzenie, a 
także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym. 

11. Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do pracy obejmie także 
zezwolenie na wykonywanie autorskich 
praw zależnych na wszystkich polach 
eksploatacji wskazanych wyżej. Autor 
upoważni Organizatora do wykonywania 
jego autorskich praw osobistych i w tym 
zakresie zobowiąże się 
do niewykonywania tych praw.  
12. Przeniesienie praw autorskich do 
zwycięskiej pracy konkursowej będzie 
równoznaczne z przeniesieniem własności 
egzemplarza pracy konkursowej na rzecz 
Organizatora. Przeniesienie praw 
autorskich majątkowych nastąpi z chwilą 
doręczenia zwycięskiej pracy konkursowej 
do Organizatora.  
 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu 
w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej, jako załącznik do 
wydarzenia. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu 
Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym 
regulaminem, a także w zakresie 
interpretacji niniejszego regulaminu, głos 
rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo 
wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie w przypadku konieczności 
dostosowania regulaminu do przepisów 
prawa lub aktualnych obostrzeń 
związanych ze stanem pandemii. 

 


