REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Jestem archeologiem – rozwiązuję zagadki przeszłości”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku z siedzibą
przy ul. Mariackiej 25/26, 80-833 Gdańsk, NIP: 5830008826, Regon: 000276848.
2. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o archeologii, a także wiedzy o zabytkach
znajdujących się na obszarze województwa pomorskiego.
3. Czas trwania konkursu: od 17 lipca 2018 roku do 9 września 2018 r.
4. Termin zgłaszania zdjęć do konkursu upływa 9 września 2018 r. (decyduje data wpływu
wiadomości na serwer organizatora).
5. Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty bez ograniczeń wiekowych.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Skan wypełnionej i podpisanej
zgody należy dołączyć do zgłoszenia konkursowego.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy organizatora ani ich najbliżsi. Przez
najbliższych rozumie się wstępnych i zstępnych pracowników organizatora.
4. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie
przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz
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. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku informuje, że jest administratorem
zebranych od uczestników konkursu danych osobowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu
i realizowaniem licencji do fotografii. Podanie danych osobowych nie jest
obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że udział w konkursie będzie niemożliwy.
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Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny
do przeprowadzenia konkursu, publikowania zdjęć oraz przez czas niezbędny do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Osoba udostępniająca dane osobowe
prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo
wniesienia sprzeciwu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora przysługuje osobie udostępniającej swoje dane prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W
oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby
udostępniającej dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.
§3 ZADANIE KONKURSOWE
1. Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać wyobrażenie o pracy archeologa.
Organizator pozostawia uczestnikom swobodę w interpretowaniu hasła:
„Jestem archeologiem – rozwiązuję zagadki przeszłości”.
2. Zdjęcie powinno być wykonane na tle obiektu zabytkowego.
3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia wcześniej niepublikowane.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.
5. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna.
6. Minimalna długość dowolnego boku zdjęcia wynosi 1200 pikseli.
7. Zgłoszenia do konkursu należy przysyłać wyłącznie mailowo na adres
promocja@archeologia.pl.
W
tytule
wiadomości
prosimy
napisać:
„Jestem archeologiem – rozwiązuję zagadki przeszłości”.
8. Wiadomość e-mail będąca zgłoszeniem do konkursu powinna zawierać:
a. zdjęcie – plik przesłany jako załącznik do wiadomości o wielkości do 10 MB,
b. imię i nazwisko autora zdjęcia,
c. adres e-mail uczestnika konkursu,
d. informację o miejscu, gdzie wykonano zdjęcie – nazwę miejscowości oraz
nazwę zabytku widocznego na zdjęciu,
e. w przypadku osoby niepełnoletniej – skan wypełnionej i podpisanej zgody,
o której mowa w par. 2 ust. 2 Regulaminu.
§4 KOMISJA KONKURSOWA
1.
2.
3.
4.

Zdjęcia zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu.
Podstawowe kryteria oceny: pomysłowość, zaangażowanie, jakość wykonania.
Zdjęcia muszą być wykonane z poszanowaniem zabytku, który ukazują.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do
komisji.
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§5 NAGRODY
1. Pula nagród w konkursie składa się z nagród rzeczowych: gier planszowych oraz
książek.
2. Osoby wyróżnione w konkursie otrzymają dodatkowo karnety bezpłatnego wstępu do
wszystkich oddziałów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
3. Organizator skontaktuje się z uczestnikami konkursu, których prace zostaną
nagrodzone lub wyróżnione, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przy
zgłoszeniu.
4. W przypadku braku odpowiedzi ze strony uczestnika przez okres 14 dni od wysłania
wiadomości przez organizatora, nagroda przepada.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie do 30 września
2018 r.
§6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik konkursu zgłaszając pracę konkursową do konkursu udziela organizatorowi
bezpłatnej licencji niewyłącznej do zdjęć 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 obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. 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;
d. jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii
i jej opracowań, w szczególności do twórczego przekształcania, przerabiania
i adaptowania całości lub fragmentów, wielokrotnego publikowania w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem oraz do wykorzystywania fotografii
w celach promocyjnych i marketingowych organizatora.
2. Uczestnik upoważnia organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia
lub braku oznaczenia ww. fotografii.
3. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie oświadczenie uczestnika, że nie
zagraża ona, ani nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich
majątkowych i osobistych praw autorskich oraz że uczestnik ma zgodę osób, których
wizerunki utrwalono w pracach na wykorzystanie tych wizerunków w celu udziału
w niniejszym konkursie. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu fotograficznego
„Jestem archeologiem – rozwiązuję zagadki przeszłości”

WYRAŻENIE ZGODY

Ja/My, niżej podpisana/-y/-i ………………………………………………………………………………………,
jako przedstawiciel/-e ustawowy/-i/opiekun/-owie prawny/-i niniejszym wyrażam/-y zgodę
na wzięcie przez ……………………………………………………………………………………… udziału
w konkursie fotograficznym pod tytułem: „Jestem archeologiem – rozwiązuję zagadki
przeszłości”, organizowanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, na zasadach
opisanych w Regulaminie tego konkursu, w tym do przetwarzania danych osobowych
……………………………………………………………………………………… oraz licencji do fotografii.
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

…………………………………………, dnia ………………… 2018 r.
(miejscowość)

(data)

