ПРАВИЛА Фотоконкурсу для молоді з України
«Польща моїми очима»
1. Загальні положення
1.1 Організатором фотоконкурсу «Польща моїми очима» (далі «Конкурс») є Фундація
«Polki Mogą Wszystko».
1.2 Конкурс організовується на умовах, викладених у цьому регламенті, та відповідно до
загальноприйнятого законодавства.
1.3 Метою конкурсу є:
- знайомство з перспективою молодих людей, які приїхали до Польщі з України і
перебувають тут принаймні 3 місяці,
- заохочення молоді до творчості та фотографування,
- заохочення молодих людей з України дивитися на країну, де вони перебувають,
- розвиток навичок спостереження за навколишнім середовищем та його
документування у молоді з України.
1.4 У конкурсі можуть брати участь діти та підлітки з України, які перебувають у Польщі
більше 3 місяців, віком 14-18 років.
1.5 Надсилаючи роботи на Конкурс, ви приймаєте його умови, викладені в цьому
регламенті.
2. Положення щодо виконання робіт
2.1 Кожен учасник може надіслати до 4 фотографій. Дозволяється надсилати лише
особисто виконані традиційні або цифрові фотографії Техніка фотозйомки довільна, але
фотографії, створені в результаті явного графічного втручання, будуть відхилені.
Дозволено:
• перетворення кольорових фотографій на чорно-білі або сепію, застосування
кольорових фільтрів тощо.;
• корекція, яка покращує якість фотографій (збільшення різкості, контрастності,
насиченості, освітлення);
Не приймаються роботи:
• з яких будь-які елементи, були видалені або додані в результаті графічної
обробки;
• створені шляхом комбінування різноманітних фотографій (колажі та
фотомонтажі).
2.2 Дозволяються фотосерії та репортажі, чітко позначені, допускається до 4 фото в
серії, які будуть розглядатися як одна робота.
2.3 Роботи надсилаються у вигляді цифрової фотографії або сканованої фотографії,
зробленої традиційним способом
2.4 Фотографії надсилаються на Конкурс у форматі *.jpg з мінімально можливим
ступенем стиснення в оригінальній, найвищій роздільній здатності.
2.5 Організатор залишає за собою право виключати з Конкурсу роботи низької технічної
якості.
2.6 Кожна робота має бути названа ім'ям та прізвищем автора та можливою назвою чи
номером.
2.7.Подання заявок на конкурс здійснюється шляхом надсилання заповненої
електронної форми, розміщеної на сайті www.fpmw.pl разом із посиланням на один із

файлообмінних сервісів, наприклад wetransfer.com, де ви можете завантажити роботи та
скани необхідних вкладень, згаданих у пункті 2.8.
2.8 Надіслані роботи учасників повинні супроводжуватися розбірливо заповненими:
- письмовою згодою автора/законного представника автора твору (якщо він є
неповнолітнім) на обробку та публікацію персональних даних (додаток №1),
- згода автора/законного опікуна автора (якщо він є неповнолітнім) на участь у
конкурсі, розповсюдження надісланої роботи та декларація про ознайомлення з
рекламентом (додаток №1),
Відсутність цих документів може бути підставою для відхилення конкурсних робіт.
2.9 Фотографії не можуть порушувати будь-які права третіх осіб, зокрема авторські права
чи особисті права. Учасник зобов'язаний отримати всі необхідні права, ліцензії, згоди та
повноваження від осіб, які мають відповідні права, в обсязі, необхідному для участі в
Конкурсі. Порушення Учасником вищезазначених положень буде розглядатися як
суттєве порушення Регламенту, що приведе до негайного виключення з участі в
Конкурсі. Учасник самостійно несе відповідальність за законність надісланої Фотографії
та несе всі наслідки її використання Організатором у рамках Конкурсу.
2.10 Організатор залишає за собою право дискваліфікувати роботи, які не відповідають
вищезазначеним вимогам.
2.11 Організатор не повертає робіт, які беруть участь у Конкурсі, а також
дискваліфікованих та виключених робіт.
3. Розклад
3.1. Кінцевий термін надіслання робіт – 30 жовтня 2022 року.
3.2. Фотографії, надіслані пізніше встановленого терміну, на Конкурсі не розглядаються.
3.3. Організатор призначає журі Конкурсу.
Оцінка робіт журі відбудеться до 5 листопада 2022 року. Рішення журі є остаточним і
перевірці не підлягає. Журі залишає за собою право не вибирати переможців і
присуджувати місця ex-equo.
3.4. Переможці конкурсу будуть повідомлені організатором до 10 листопада 2022 року.
3.5. Результати Конкурсу будуть опубліковані в Інтернеті, зокрема на сайті Фундації
«Polki Mogą Wszystko» та у Facebook.
3.6. Фонд дозволяє організувати церемонію нагородження разом із виставкою
найкращих та відзначених робіт (вернісаж конкурсу).
4. Нагороди та відзнаки
4.1 Роботи переможців будуть представлені на сайті Фундації Polki Mogą Wszystko,
Facebook сторінці Фундації та порталі polki.pl.
4.2 Нагороди в Конкурсі є співфінансуванням у вигляді освітніх ваучерів для розвитку
хоббі та інтересів, вартістю 400 злотих кожна.
5. Використання нагороджених і відзначених робіт
5.1 Організатор отримує право розміщувати надіслані на Конкурс роботи (з позначенням
імені та прізвища автора) в мережі Інтернет, зокрема на веб-сайті Фундації Polki Mogą
Wszystko, Facebook сторінці Фундації та порталі polki.pl, в Instagram, а також друкувати
їх та на повторну виставку робіт, поданих на Конкурс.
5.2 Організатор має право повторно розміщувати надіслані на Конкурс роботи (з
позначенням імені та прізвища автора) на рекламних матеріалах, які він публікує.

5.3 Права, зазначені в п. 5. надаються Організатору безкоштовно, на підставі заяв,
надісланих авторами фотографій.
6. Персональні дані
6.1. Адміністратором персональних даних, зібраних для цілей Конкурсу, є Організатор Фундація Polki Mogą Wszystko що знаходиться у Варшаві, вул. Mikołaja Kopernika 30,
00-336 Варшава.
6.2. Персональні дані учасників Конкурсу, зокрема їх імена та прізвища, контактні дані,
інформація про надіслані роботи, будуть оброблені Організатором з метою:
 проведення Конкурсу відповідно до Регламенту, зокрема з метою оцінювання
надісланих робіт, визначення переможців та публікації робіт-переможців (ст. 6
абз. 1 літ. а RODO)
 популяризації Конкурсу на підставі наданої згоди (ст. 6 абз. 1 літ. а RODO) до
її скасування.
 виконання ліцензійного договору відповідно до положень Регламенту та
додатку №1 (ст. 6 абз. 1 літ. b RODO) до завершення контракту
 у разі перемоги в Конкурсі, виконання обов’язків Організатора, передбачених
законодавством, зокрема правилами оподаткування та бухгалтерського
обліку відповідно до ст. 6 абз. 1 літ. c RODO.
6.3 Персональні дані батьків та опікунів будуть оброблятися Організатором з метою
забезпечення відповідності його діяльності законодавству (ст. 6 абз. 1 літ. c RODO)
6.4 Відповідно до чинного законодавства Організатор може передавати дані суб’єктам,
уповноваженим на отримання даних на підставі чинного законодавства, наприклад,
судам або правоохоронним органам, якщо вони подають запит на відповідній
правовій основі. А також коли це необхідно для задоволення законних потреб
Організатора, зокрема юридичним фірмам, радникам, аудиторам, платіжним
операторам та поштовим операторам.
6.5 Крім того, персональні дані будуть передані суб’єктам, які обробляють дані на
підставі договору, укладеного з Організатором, та відповідно до вказівок
Організатора: постачальникам ІКТ-послуг, таких як хостинг, надання або
обслуговування ІТ-систем та додатків.
6.6 Особи, чиї дані обробляються, мають право вимагати доступу до даних,
виправлення, видалення або обмеження обробки, а також право заперечувати проти
обробки та вимагати передачі даних іншому адміністратору. Особи також мають
право в будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних.
Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі
згоди до її відкликання. Для реалізації своїх прав надішліть повідомлення на адресу:
iodo@fpmw.pl або адресу Організатора, зазначену вище з анотацією «Офіцер із
захисту даних».
6.7 Вимога про припинення обробки даних для цілей Конкурсу прирівнюється до відмови
від участі в Конкурсі.
6.8 Суб’єкт даних також має право подати скаргу до контролюючого органу – Голови
Управління Захисту Персональних Даних. Контактні дані управління можна знайти на
сайті: www.uodo.gov.pl
6.9 Надання персональних даних є добровільним, однак їх відсутність робить
неможливою участь в Конкурсі.

ФОТОКОНКУРС «Польща моїми очима»
Додаток №1
Заяви та згоди, необхідні для участі в Конкурсі:
□

Я заявляю, що представлений проєкт є оригінальною роботою автора.

□

Я заявляю, що ознайомився з правилами Конкурсу та приймаю їх зміст.

□

Я даю згоду на обробку моїх персональних даних (або персональних даних моєї
дитини, якщо автор є неповнолітнім) Фундацією «Polki Mogą Wszystko» з метою
проведення Конкурсу відповідно до Регламенту та популяризації Конкурсу.
Надаю Організатору невиключну безоплатну ліцензію на роботу, представлену
на Конкурсі, далі «Робота», на 5 років без територіальних обмежень з правом
субліцензії третім особам, в наступних сферах використання:
 тиражування примірників Роботи будь-якою технікою, включаючи
поліграфічну, репрографічну, магнітно-записувальну та цифрову техніку;
 введення в обіг, позика або оренда оригіналу або примірників Роботи;
 публічне виконання, виставка, демонстрація, відтворення, трансляція та
ретрансляція, а також публічне поширення Роботи таким чином, щоб
кожний міг мати доступ до нього у вибраному ним місці та часі (Інтернет),
у тому числі на мобільних веб-сайтах і мобільних додатках;
 використання Роботи та її фрагментів з метою реклами та популяризації,
у всіх формах реклами та популяризації, включаючи: у формі преси,
телебачення, кіно, зовнішньої та інтернет-реклами, на будь-яких вебсайтах і доменах, а також на мобільних веб-сайтах, у рекламних
матеріалах та гаджетах та інші форми популяризації в усіх сферах
використання, зазначених у цьому пункті;
 здійснення похідного авторського права на Роботу(керування та
використання розробки Роботи) разом із правом дозволу на здійснення
похідного авторського права на Роботу у всіх сферах використання,
зазначених у цьому пункті.
Я заявляю, що фотографії були зроблені мною особисто (моєю дитиною*) і я маю
(дитина має*) усі права на них і згоду людей, які можна побачити на фотографіях,
публікувати та розповсюджувати їх зображення.

□

□

*стосується неповнолітніх авторів

...............................................................................................
(дата та розбірливий підпис автора фотографій)
..................................................................
(дата та розбірливий підпис опікуна, якщо автор неповнолітній)

