
   

 

 

REGULAMIN KONKURSU  KPU w Krośnie  

Jak spędzasz długie wieczory? 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Konkursu fotograficznego Jak spędzasz długie wieczory?, zwanego dalej „konkursem”, 

określa zasady zgłaszania uczestników, określa warunki uczestnictwa i  zasady wyłaniania zwycięzcy. 

2. Organizatorami konkursu są Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie wraz z Radą Samorządu 

Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.  

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Ponadpodstawowych województwa podkarpackiego 

oraz Studentów Karpackiej Uczelni w Krośnie (dalej: „uczestników”) 

4. Konkurs ma za zadanie rozwijać aktywność twórczą uczestników konkursu.  

5. Konkurs polega na stworzeniu artystycznego przedstawienia tematu Jak spędzasz długie wieczory? 

w formie fotografii wykonanej przez uczestnika.  

6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez grupę Jury wyłonionych wśród organizatorów 

konkursu. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.  

8. Każda praca może posiadać maksymalnie jednego autora, prace zbiorowe będą odrzucane.  

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

10. Prace nie mogą zawierać w sobie elementów drastycznych i jej treść nie może być obraźliwa.  

11. Prace muszą być oryginalnymi pracami własnymi – nie mogą być wcześniej nagradzane 

i publikowane w całości lub w części  w jakiejkolwiek formie.  

12. Stwierdzenie naruszenia praw autorskich osób trzecich będą wykluczały uczestnika z udziału  

w konkursie. Wysyłając zgłoszenie uczestnik zobowiązany jest do akceptacji treści oświadczenia  

o dyspozycji prawami autorskimi do zgłaszanej pracy.  

13. Prace konkursowe można nadsyłać w terminie od 29 listopada  do 17 grudnia  2021 roku 

§ 2 Uczestnictwo w konkursie 

1. Zgłoszenie kandydatury do udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści 

niniejszego Regulaminu.   

2. Zgłoszenie polega na przesłaniu pracy na adres: samorzad@kpu.krosno.pl  

3. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną własnoręcznie i zeskanowaną kartę zgłoszeniową   

Uczestnika konkursu wraz z załącznikami.  

3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby spoza ujętych w punkcie 1 § 3. 

§ 3 Rozstrzygnięcie 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 23 grudnia 2021 roku. 

2. Organizatorzy konkursu przewidują trzy nagrody główne i dwa wyróżnienia.  

3. Powołane przez organizatora Jury, w skład którego wchodzą wybrani studenci z Rady Samorządu 

Studenckiego w KPU w Krośnie, dokona oceny prac i poinformuje laureatów o wynikach konkursu 

za pośrednictwem maila. 

4. Warunkiem otrzymania nagrody przez laureata jest podpisanie umowy o przeniesieniu autorskich 

praw majątkowych do zwycięskiej fotografii na rzecz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

Umowa zostanie wysłana do laureatów drogą mailową. Brak odesłania podpisanej umowy w formie 

skanu w przewidzianym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z tytułu laureata oraz nagrody. 

 



   

 

 

 

 

 

5. Po otrzymaniu umów, o których mowa w §3 ust. 4 wyniki konkursu, wraz z nagrodzonymi pracami, 

zawierającymi opis w postaci: (imię, nazwisko, pełna nazwa szkoły, profil klasy autora, nazwa 

uczelni, kierunek studiów) zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na 

profilu Facebook RSS KPU w Krośnie.  

4. Decyzje Jury w konkursie ma charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie  

§ 4 Nagrody 

1. Fundatorem nagród jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Pula nagród obejmuje:  

 

I miejsce – karta podarunkowa „Empik” o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych)  

II miejsce – karta podarunkowa „Empik” o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych) 

III miejsce karta podarunkowa „Empik” o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych) 

I wyróżnienie – karta podarunkowa „Empik” o wartości 100 zł (słownie: sto złotych)  

II wyróżnienie  - karta podarunkowa „Empik” o wartości 100 zł ( słownie: sto złotych) 

§ 5 Zgody i oświadczenia uczestnika 

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb konkursu, oświadczenia o prawach autorskich oraz oświadczenia o zapoznaniu się 

z Regulaminem konkursu.  

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 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).  

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych wraz z klauzulą informacyjną 

stanowią integralną część zgłoszenia.  

§ 6 Postanowienie końcowe 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie na każdym jego 

etapie, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.  

2. Kwestie sporne dotyczące regulaminu lub przebiegu konkursu rozstrzyga Jury Konkursu.  

3. W razie pytań Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem wydarzenia za pośrednictwem 

adresu e-mail:  samorzad@kpu.krosno.pl 



   

 

 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu  

Jak spędzasz długie wieczory? 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko    

Pełna nazwa szkoły/uczelni   

Profil klasy/kierunek studiów  

Tytuł i rodzaj wykonanej pracy    

Telefon kontaktowy   

Adres e-mail    

 

 

 

 

 

 ………………………………………     …………………………………………………...  

    (miejscowość i data)             (czytelny podpis uczestnika)



   

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych* 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych 

osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, na zasadach określonych w poniższej klauzuli 

informacyjnej, przez Karpacką Państwową Uczelnię  w Krośnie, w celu organizacji i dokumentacji 

przebiegu konkursu fotograficznego pt.: Jak spędzasz długie wieczory? 

……………………………………………………… 
      (podpis uczestnika) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 

119 z 4.5.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem,  informujemy, że: 

2. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie z siedzibą 

w: Rynek 1, 38-400 Krosno. 

3. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

ochrona.danych@pwsz.krosno.pl lub pod numerem telefonu (13) 43 755 14. 

4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu organizacji oraz 

dokumentowania przebiegu konkursu fotograficznego pt.: Jak spędzasz długie wieczory?, a także, 

w przypadku zdobycia wyróżnienia w Konkursie, publikacji na stronie internetowej Administratora 

oraz profilu w serwisie Facebook w postaci: imię, nazwisko, nazwa szkoły/uczelni, profil 

klasy/kierunek studiów.  

5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. udzielonej 

zgody. 

6. Dane osobowe przekazane będą wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności na potrzeby ewentualnych kontroli u Administratora. Administrator nie 

będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności 

określonych w p. 4, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

prawo do przenoszenia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych oraz żądania usunięcia danych osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:ochrona.danych@pwsz.krosno.pl


   

 

 

 

10. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 4. 

Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie skutkować będzie niemożnością 

wzięcia udziału w konkursie. 

11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji związanych 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu 

Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu konkursu fotograficznego Jak spędzasz 

długie wieczory?, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 

……………………………………………………… 

(podpis uczestnika) 

 

  

 

 

Oświadczenie w przedmiocie posiadanych praw autorskich 

Oświadczam, że praca, dołączona do niniejszego formularza, zgłoszona przez mnie na konkurs 

fotograficzny pt.: Jak spędzasz długie wieczory? jest mojego autorstwa oraz, że nie była wcześniej 

publikowana. Jednocześnie oświadczam, iż ww. praca nie narusza praw autorskich innych osób  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2021, 

poz. 1062). W przypadku uzyskania tytułu laureata w konkursie zobowiązuję się do podpisania umowy 

o przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii – utworu w rozumieniu ww. ustawy -  na 

rzecz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, pod rygorem utraty tytułu laureata i związanej z nim 

nagrody.  

 

……………………………………………………… 

(podpis uczestnika) 


