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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Zimowe harce” (dalej: Konkurs) oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego
prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: Regulamin).

2. Organizatorem Konkursu jest Choragiew Stołeczna ZHP z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piaskowa , 01-067 Warszawa, posługującą się nr
NIP 5272526138, (dalej: Organizator).

3. Konkurs przeprowadzany jest na Instagramie- fotograﬁcznym serwisie społecznościowym.
4. Konkurs jest przeznaczony dla harcerzy oraz instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP wpisanych do Ewidencji ZHP oraz mających opłacone składki
członkowskie (dalej: Uczestnik).

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.
6. Konkurs trwa od 25 stycznia do 17 lutego 2019 roku.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik,
przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki,
które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień
Regulaminu.
8. W Konkursie można brać udział osobiście, korzystając wyłącznie ze zdjęć wykonanych przez siebie podczas HAZ 2019 Chorągwi Stołecznej ZHP
(zimowiska, biwaki, zimowiska wędrowne, zima w mieście, kursy i inne formy zgłoszone zgodnie z odrębnymi przepisami). Niedopuszczalne jest
wykorzystywanie zdjęć wykonanych przez inne osoby oraz w innym czasie. Niedopuszczalne jest również wykorzystywanie zdjęć z prywatnych
wyjazdów.
Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu
nagrody.
9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do
Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja).

§2
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie harcerskich wyjazdów zimowych poprzez fotograﬁę.
2. Cele konkursu:

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- promocja wydarzenia jakim jest harcerska zima,
- popularyzacja fotograﬁi jako formy wyrazu artystycznego
- rozwijanie wrażliwości estetycznej
- wspólne tworzenie harcerskiego banku zdjęć
Sposób przeprowadzenia konkursu:
Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac (zdjęć) w każdej kategorii.
Uczestnik poprzez odpowiednie oznaczenie zdjęcia (poprzez hasztagi) określa, w której kategorii startuje.
W Konkursie występują następujące kategorie:
natura
przygoda
ludzie
Prace umieszczane na Instagramie musza być oznaczone w następujący sposób:
natura - #stoleczniharcerze #zimoweharce #natura
przygoda - #stoleczniharcerze #zimoweharce #przygoda
ludzie - #stoleczniharcerze #zimoweharce #ludzie
W każdej kategorii zostaną wybrane 3 najlepsze prace które zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.
Komisja będzie najwyżej oceniała prace:
prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w jednej kategorii.
Wyniki konkursu oraz nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Chorągwi Stołecznej ZHP oraz fanpage Stołeczni
harcerze.
Powiadomienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w formie elektronicznej.
Zwycięzcy mają obowiązek przesłać pracę na mail haliz@stoleczna.zhp.pl lub dostarczyć ją na nośniku do siedziby Chorągwi oraz dołączyć
wypełnione i podpisane oświadczenie o posiadaniu praw autorskich (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia Rodzic/ Opiekun)
Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwaliﬁkowane.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień dla większej liczby uczestników konkursu. W przypadku zbyt małej
liczby prac w danej kategorii Organizator może zmniejszyć liczbę miejsc nagrodzonych.
Rozdanie nagród nastąpi w siedzibie Chorągwi Stołecznej ZHP przy ul. Piaskowej 4.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).
Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika oraz usuwania Prac Konkursowych,
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13. w szczególności w następujących przypadkach:
a) niezgodności z Regulaminem;
b) naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych
(w szczególności praw do wizerunku) i praw autorskich;
d) gdy Prace Konkursowe zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe,
religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie
oraz zawierające w Pracy Konkursowej treści reklamowych oraz gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania
Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
e) są niskiej jakości.
14. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe
nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem.
15. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi
obyczajami oraz netykietą, do powstrzymania się od szerzenia nienawiści oraz dyskryminacji rasowej, kulturowej, etnicznej, obyczajowej,
światopoglądowej, godności lub dóbr osobistych innych osób, pornograﬁi, zniewagi i pomówienia innych osób.
16. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie
obowiązującego, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO.
2. Konkurs jest organizowany dla członków Chorągwi Stołecznej ZHP i ich dane są przetwarzane na podstawie przepisów wewnętrznych w zgodzie
z prawem.

§4
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizator jest upoważniony do dokonania weryﬁkacji

2.
3.
4.
5.

treści w każdym czasie, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do
wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również
prawo do pozbawiania Nagród.
Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku
z przesłanym Zgłoszeniem Konkursowym w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie
koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich.
Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyﬁkacji Prac
Konkursowych, zgodnie z potrzebami Organizatora.
Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatora lub inne jednostki
współpracujące z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji,
z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach
związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez:
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 cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
d) wielokrotne publiczne wystawienie,
e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub
satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych
h) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do g).

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie oraz na stronie www.stoleczna.zhp.pl
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przede wszystkim
przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2019 r.
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wzór oświadczenia

............................................................, dnia......................................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedłożone zdjęcie/zdjęcia pod tytułem:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zostało/y wykonane przeze mnie samodzielnie.

....................................................................
czytelny podpis
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………............................………...........................................................
w konkursie fotograﬁcznym „Zimowe harce”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora
pracy w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach
i informacjach o konkursie i jego wynikach.
Oświadczam również, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu fotograﬁcznego i akceptuję
jego warunki.

…………………………
Miejscowość i data

………………………………….......
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
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