Regulamin konkursu fotograficznego „Moje archiwum rodzinne”

⸹1
1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego
„Moje archiwum rodzinne” zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Archiwum Państwowe w Malborku zwane dalej
„Archiwum”.
3. Konkurs odbędzie się w okresie od 04.03.2019 r. do 08.04.2019 r. Ocena prac
oraz rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w okresie od 09.04.2019 r. do 15.04.2019 r.
⸹2

1. Archiwum ogłasza Konkurs na fotografie (fotorelacje) mające prezentować domowe
archiwum rodzinne w oparciu o prywatny zbiór dokumentacji i fotografii.
2. Celem konkursu jest zachęcenie jego uczestników do zapoznania się z podstawowymi
zasadami gromadzenia zbiorów prywatnych i tworzenia archiwów rodzinnych w myśl
Wytycznych Archiwum Polskiej Akademii Nauk z 1990 roku opracowania spuścizn
archiwalnych po uczonych. Ponadto Konkurs ma na celu uzmysłowienie młodzieży
szkolnej, że każde archiwum prywatne jest inne, niepowtarzalne i właśnie
ta różnorodność świadczy także o ich wartości, której nigdy nie utracą.

⸹3

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu powiatów malborskiego, sztumskiego, nowodworskiego,
kwidzyńskiego, elbląskiego i braniewskiego, uczęszczający do szkoły w roku szkolnym
2018/2019.

⸹4

1. Każdy uczestnik może wysłać dowolną ilość fotografii prezentujących archiwum
rodzinne wraz z informacją na temat przesłanej pracy- kogo lub co przedstawia
i dlaczego autorowi kojarzy się z tematem.
2. Wszelkie dane osobowe występujące na dokumentach lub zdjęciach zawartych
na fotografii powinny być nieczytelne lub niewidoczne.
3. Prace powinny być czytelnie i trwale opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika
konkursu.
4. Do pracy należy dołączyć wersję elektroniczną zarówno fotografii, jak i opisu.
Dopuszczalny format zapisu fotografii: jpg, tif, pdf; format opisu: doc, rtf, pdf.
5. Każda praca musi zawierać wypełnione zgłoszenie użytkownika stanowiące załącznik
nr 1 oraz wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.
6. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych, samodzielnie sporządzonych prac
fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Prace przygotowane przez zespoły
autorskie oraz zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości
lub w części przed rozstrzygnięciem Konkursu, skopiowane z Internetu, zostaną
wykluczone z Konkursu. Praca nie może być plagiatem.
7. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie
wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepi, nakładanie
kolorowych filtrów itp.
- korektę polepszającą jakość zdjęcia (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);
Nie będą akceptowane prace:
- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku
obróbki graficznej;
- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże, fotomontaże).
8. Autor pracy konkursowej przekazuje ją Archiwum osobiście lub wysyłając w formie
papierowej na adres Archiwum wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1)

oraz oświadczeniem podpisanym własnoręcznie przez rodzica lub opiekuna prawnego
osoby niepełnoletniej (załącznik nr 2), zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
Adres: Archiwum Państwowe w Malborku
ul. Starościńska 1
82-200 Malbork
Z dopiskiem: „Praca konkursowa”

Pracę konkursową należy dodatkowo przesłać w formie elektronicznej na adres
poczty e-mail: sekretariat@malbork.ap.gov.pl.
9. Z chwilą nadesłania pracy na Konkurs jej autor przeniesie nieodpłatnie na organizatora
Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem
będącym przedmiotem pracy konkursowej dot. niżej wskazanych pól eksploatacji:
1) utrwalenie, powielenie, wprowadzenie do obrotu egzemplarzy pracy celem
weryfikacji formalnej i merytorycznej;
2) rozpowszechnienie

poprzez

zamieszczenie

na

stronie

internetowej

Archiwum (również Facebook) całości lub fragmentów;
10. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych określonych niniejszym Regulaminem
zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.

⸹5

1. Prace ocenia Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją” powołana przez Dyrektora
Archiwum.
2. Praca ucznia oceniana jest w skalach według następujących kryteriów:
- wartość plastyczna (1-10);
- wartość merytoryczna i zgodność z tematem (1-10);
- twórcze podejście do tematu i oryginalność pomysłu (1-6);
- poprawność językowa (1-4).
3. Komisja otrzymuje do oceny prace zakodowane.
4. Komisja może zdecydować o podziale nagród odmiennym od podanego w ⸹ 6.

5. Decyzje Komisji są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.
⸹6

1. Komisja przyznaje nagrody autorom najlepszych prac.
2. Za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca przewidziano nagrody w postaci
bonów upominkowych.
3. Dla prac wyróżnionych przewidziano nagrody-niespodzianki.

⸹7

1. Konkurs realizowany jest według następującego harmonogramu:
1) ogłoszenie Konkursu: 4 marca 2019 r.;
2) termin nadsyłania prac: do 8 kwietnia 2019 r.;
3) rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: 17 kwietnia 2019 r. przy czym
organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany daty rozstrzygnięcia
konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
2. Organizator zastrzega, że skontaktuje się jedynie z laureatami Konkursu.
3. Lista laureatów Konkursu zostanie podana na stronie internetowej Archiwum
(także Facebook) do 12 kwietnia 2019 r. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), podstawą prawną
przetwarzania przez Archiwum danych osobowych uczestników Konkursu, w tym
udostępnienia imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej, jest zgoda osób które
one dotyczą.
4. Wszelkich informacji o konkursie udziela Małgorzata Radomska- tel. 55 647 44 55
wew. 22, e-mail: mkarczewska@malbork.ap.gov.pl.

⸹8

1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym
Regulaminem.

2. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego
Regulaminu.
3. Archiwum zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
4. Archiwum zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie, o czym
będą informowały komunikaty publikowane na stronach internetowych Archiwum:
www.malbork.ap.gov.pl, www.facebook.com/ArchiwumMalbork/.

Klauzula informacyjna (RODO) dla uczestników konkursu fotograficznego pod tytułem
„Moje archiwum rodzinne”

1. Administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Malborku z siedzibą
przy ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych
zwykłych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych
danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału
w konkursie.
4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikacje swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach
reklamowych Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
5. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą
przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad
określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
6. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego
wizerunku.
7. Osoby niepełnoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku dziecka.

8. Zdjęcia z Konkursu, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym
mediom, z zastrzeżeniem ust. 6.
9. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 rozporządzenia o ochronie
danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora
danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
11. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu,
że:
1) posiada

wszelkie

niezbędne,

nieodwołalne

zgody osób

uwidocznionych

na fotografiach, na rozpowszechnienie ich wizerunku, w szczególności na ich
wykorzystanie przez Organizatora,
2) b) zwalnia Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób
trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez
Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń
Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych
z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą
odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom
strony pokrzywdzonej.
13. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników
Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2019 r.

Zał. Nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJE ARCHIWUM RODZINNE”

Imię i nazwisko..............................................................................................................................................................................................
Adres:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły, klasa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tytuł pracy

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………
Pieczątka nagłówkowa szkoły

Zał. Nr 2
Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
(wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika Konkursu)

Ja niżej podpisana/y …………………………………………, legitymująca/y się dowodem
osobistym

o

numerze

……………….…..…………..

oświadczam,

iż

jestem

rodzicem/opiekunem prawnym ……………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

Wyrażam zgodę na Jego/Jej udział w Konkursie fotograficznym organizowanym przez
Archiwum Państwowe w Malborku i przyjmuję warunki zawarte w Regulaminie.
Wyrażam zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w § 4 regulaminu.

Oświadczam, że ………………………………………..……. jest autorem pracy zgłoszonej do
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

Konkursu organizowanego przez Archiwum Państwowe w Malborku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …………………………………………..
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

Przez Archiwum Państwowe w Malborku w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji
Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z tekstem Regulaminu Konkursu i akceptuję jego
treść.
………………………………………………………………………………………

podpis Uczestnika

………………………………………………………………………………………..

podpis Opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej*
*Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego jest wymagana, jeżeli uczestnik Konkursu nie ukończył 18 lat.
Nieprzesłanie
w Konkursie.

podpisanego

własnoręcznie

oświadczenia

uniemożliwi

wzięcie

udział

