Regulamin konkursu Foto FETA
Termin nadsyłania prac – 15 czerwca 2020

I ORGANIZATOR KONKURSU:
Plama Gdański Archipelag Kultury – Biuro Organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Teatrów
Plenerowych i Ulicznych FETA
80-460 Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 11
tel./fax: (0 58) 557-42-47
e-mail: fotofeta@plama.art.pl (dot. konkursu Foto FETA)
www.gak.gda.pl

II CELE KONKURSU:
- prezentacja fotografii artystycznej i reportażowej z festiwalu,
- gromadzenie dokumentacji fotograficznej na wysokim poziomie artystycznym,
- przybliżenie osobom zainteresowanym fotografią teatru jako tematu zdjęć,
- stworzenie możliwości prezentacji zarówno profesjonalistom jak i amatorom.

III UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do wszystkich, którzy fotografowali podczas
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.

IV FORMAT PRAC:
1. ZDJĘCIA POJEDYNCZE
Zdjęcia należy dostarczyć w rozmiarze minimum 2048 px na dłuższym boku

- pliki nie większe niż 2 MB.
Zwycięzcy oraz autorzy, których prace zakwalifikowały się na wystawę mają obowiązek przesłania
tego samego zdjęcia w rozmiarze minimum 3500 px na dłuższym boku.
O konieczności przesłania większych formatów zostaną poinformowani przez Organizatora.
2. REPORTAŻ – max 5 zdjęć
Zdjęcia należy dostarczyć w rozmiarze minimum 2048 px na dłuższym boku

- pliki nie większe niż 2 MB.
Technika wykonania zdjęć – dowolna

V TERMIN NADSYŁANIA PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU:
1. Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2020 roku.
2. Folder zgłoszeniowy powinien zawierać zdjęcie/zdjęcia, skan podpisanej karty zgłoszenia oraz
podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kompletny folder zgłoszeniowy należy
skompresować do formatu ZIP, a następnie przysłać na adres fotofeta@plama.art.pl, tytułując maila
„Zgłoszenie FOTO FETA”.
W przypadku dużych plików prosimy o przesłanie skompresowanego folderu zgłoszeniowego
za pomocą wetranfer.com na adres fotofeta@plama.art.pl.
3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia wystawy FOTO FETA,
rozpoczynającej XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA.
4. W przypadku odwołania festiwalu z powodu zagrożenia epidemicznego, zostanie wyznaczony inny
termin otwarcia wystawy FOTO FETA, o którym uczestnicy konkursu zostaną poinformowani mailowo.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każda fotografia musi być opisana metryczką informacyjną umieszczoną w nazwie zdjęcia.
2. Opis powinien zawierać "godło-kod" autora oraz określać sposób ekspozycji zdjęcia (góra-dół,
pion-poziom). [przykład: GODŁO_pion.jpg]
3. Folder ze zgłoszeniem powinien zawierać odpowiednio nazwane zdjęcia, skan podpisanej karty
zgłoszenia oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Folder powinien zostać
zatytułowany „Zgłoszenie FOTO FETA”.
4. Karta zgłoszenia musi zawierać czytelnie wpisane: imię, nazwisko, dokładny adres z kodem
pocztowym, tel., e-mail i godło.
5. Skan karty zgłoszenia powinien zostać opatrzony nazwą zawierającą nazwę konkursu oraz
„godło-kod” autora zdjęć. [przykład: Karta zgłoszenia FOTO FETA_GODŁO.jpg
lub FOTO FETA_GODŁO.pdf].
6. Zgłoszenie musi zawierać, podpisaną przez biorącego udział w konkursie, zgodę na przetwarzanie
danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora Konkursu fotograficznego „Foto FETA” w celach wynikających z regulaminu tego
Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 danych osobowych).”
7. Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę fotografii.
8. Zgłoszenia nie spełniające wymogów określonych w punktach V-VI nie zostaną dopuszczone do
konkursu i zostaną usunięte.
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja i zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dane osobowe
Informacje o administratorze danych osobowych:
 Administratorem danych osobowych uczestników KONKURSU FOTO FETA jest Gdański
Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk wpisany do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez Miasto Gdańsk.
 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD
poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych
z organizacją i przeprowadzeniem KONKURSU FOTO FETA.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów
lub do momentu wycofania zgody.
 Dane osobowe uczestników

nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem

przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu
Administratora.
Dane laureatów konkursu będą udostępnione fundatorom nagród.
Dane uczestników w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z prezentacją
podczas wystawy oraz przedstawieniem wyników konkursu.
 Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
 Podanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem i organizacją konkursu
jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w „KONKURSIE FOTO FETA” .
 Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

VII NAGRODY
1. Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna następujące
nagrody:


I Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,



II Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego,



III Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego.

VIII PRAWA ORGANIZATORÓW
1. Organizator informuje, że zdjęcia wykorzystywane będą w celach promocyjnych festiwalu FETA,
Gdańskiego Archipelagu Kultury i Miasta Gdańska.
2. Organizator zobowiązuje się utrzymywać oznaczenia autorstwa zdjęć wprowadzone przez
uczestnika konkursu.

3. Organizator nabywa niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i czasowo licencję do nadesłanych
zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykorzystania na polach eksploatacji wymienionych
poniżej:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach,
co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie
technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności
Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z
innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie,
h) eksploatację w Internecie, na stronach www,
i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje prawo zezwalania na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania
opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć.
5. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które
zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich,
uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.
6. Organizator nie odsyła nadesłanych zdjęć i pozostają one jego własnością.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.gak.gda.pl, feta.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
2. Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania
przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli
nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.
3. Organizator pozostawia sobie prawo zmiany regulaminu.
4. Organizator pozostawia sobie prawo nieprzyznania jednej lub kilku nagród.
4. Organizator pozostawia sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
5. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

