REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„JESIENNE KLIMATY”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Konkurs fotograficzny „JESIENNE KLIMATY” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez „INCO-VERITAS” S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101255,
o kapitale zakładowym 500.000,00 zł (400.000,00 zł wpłacone gotówką, 100.000,00 zł
wniesione aportem), NIP 526-03-00-428 (zwaną dalej „Organizatorem”).
1.2. Zasady organizacji i przebiegu Konkursu określa niniejszy regulamin (zwany dalej
„Regulaminem”), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
1.3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada
2011 r., przy czym powiadomienie o wygranej lub o ewentualnym wyróżnieniu nastąpi
do dnia 5 stycznia 2012 r.
1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 1.3 Regulaminu.
2. Uczestnicy Konkursu.
2.1. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, zwane są w jego treści „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
2.2. Uczestnikiem Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.3 Regulaminu, może być każda
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudniona przez cały
okres trwania Konkursu w oddziale Organizatora lub jego spółce zależnej na podstawie
umowy o pracę.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) osoby, które zajmują się fotografią zawodowo,
b) Członkowie Komisji, o której mowa w pkt 5 Regulaminu.
2.4. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie, Uczestnicy, którzy nie spełnią
któregokolwiek

z

zdyskwalifikowani.

jego

wymogów

lub

podadzą

nieprawdziwe

informacje,

zostaną

3. Fotografie.
3.1. Zgłoszeniu do konkursu podlegają zdjęcia o tematyce związanej z jesienią, które nie były
nigdzie publikowane, wystawiane, nie brały i nie biorą udziału w żadnym innym konkursie.
3.2. Terytorium wykonywania przez Uczestników fotografii na Konkurs jest obszar całego świata.
W Konkursie nie obowiązują ramy czasowe powstania zdjęć.
3.3. Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe, w sepii; wydrukowane albo wywołane
na papierze fotograficznym lub w postaci elektronicznej - zapisane albo zeskanowane
na nośniku CD lub DVD, w jak największej rozdzielczości (nie mniejszej niż 10x15 cm - 300
dpi, czyli zdjęcie składające się z minimum 2 milionów pikseli), pod warunkiem możliwości
odczytania zapisu przez Organizatora. Dopuszczalne jest także przesyłanie zdjęć w formacie
JPG na adres: komisja@inco-veritas.pl pod warunkiem możliwości odczytania zapisu
przez Organizatora, podania w treści wiadomości imienia i nazwiska autora zdjęcia oraz
dostarczenia Organizatorowi do dnia 30 listopada 2011 r. podpisanego formularza
zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 4.1 Regulaminu.
3.4. Niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu:
a) utworu,

w

przypadku

którego

dokonano

zmian

oryginalnej

kompozycji

zdjęcia,

w szczególności niedopuszczalne jest zgłoszenie do Konkursu fotomontażu lub zdjęcia
poddanego zmianom z użyciem programu do obróbki grafiki,
b) zdjęcia będącego efektem wielokrotnej ekspozycji,
c) fotoreportażu lub fotokastu (przez które Organizator rozumie multimedialną, wzbogaconą
o ścieżkę dźwiękową lub wideo formę reportażu).
3.5. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia, do których autorskie prawa majątkowe nie
przysługują zgłaszającemu.
3.6. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści
powszechnie

uznawanych

za

wulgarne

i

obraźliwe,

zawierających

pornografię,

obscenicznych, obrażających uczucia innych osób (w szczególności – obrażających uczucia
religijne), utworów przedstawiających przemoc lub o tematyce rasistowskiej, naruszających
prawo

do

prywatności,

zawierających

materiały

chronione

prawami

wyłącznymi

(np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.
3.7. Uczestnicy,

przez

których

zgłoszone

do

Konkursu

zdjęcie

nie

o których mowa w pkt 3.1-3.6 Regulaminu, zostaną zdyskwalifikowani.

4. Zgłoszenie udziału w konkursie.

spełni

wymogów,

4.1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do siedziby Organizatora (na adres:
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa) w okresie od dnia 5 listopada 2011 r.
do dnia. 30 listopada 2011 r. zdjęcia konkursowego odpowiadającego wymogom
określonym w pkt 3 oraz pkt 4.3 Regulaminu wraz z czytelnie wypełnionym i
podpisanym
formularza

formularzem

zgłoszeniowym

zgłoszeniowego

stanowi

(zwane

załącznik

dalej
nr

„zgłoszeniem”).
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i jest jego integralną częścią. Formularz dostępny będzie na stronie internetowej
Organizatora.
4.2. Za datę zgłoszenia uważa się dzień wpłynięcia pracy wraz z formularzem, o którym mowa
w pkt 4.1 Regulaminu do siedziby Organizatora.
4.3. Nośnik zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w opakowaniu
zabezpieczającym przed uszkodzeniem, z dopiskiem „JESIENNE KLIMATY”. Zaleca się
umieszczenie na odwrocie zdjęcia dostarczanego w formie papierowej imienia i nazwiska lub
wskazanego w formularzu zgłoszeniowym pseudonimu autora zdjęcia, a w przypadku zdjęcia
dostarczanego na nośniku CD lub DVD – zamieszczenie go w folderze opisanym według
wzoru „Z 2011 -imię i nazwisko autora – lokalizacja zakładu pracy” lub „JK 2011 – wskazany
w formularzu zgłoszeniowym pseudonim autora zdjęcia – lokalizacja zakładu pracy”.
4.4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. Wielokrotne zgłoszenie przez
tę samą osobę skutkować będzie uznaniem za ważne wyłącznie jej pierwszego zgłoszenia.
W przypadku dostarczenia wraz z jednym formularzem zgłoszeniowym kilku zdjęć
Organizatorowi

przysługuje

prawo

zdyskwalifikowania

Uczestnika

lub

dopuszczenia

do Konkursu wybranego zdjęcia, bez obowiązku zwrotu pozostałych.
4.5. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.
4.6. Uczestnik

Konkursu

poprzez

zgłoszenie

oświadcza,

iż

przysługują

mu

wyłączne

i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do dostarczonego Organizatorowi
zdjęcia, że zgłoszony do Konkursu utwór nie narusza praw oraz prawnie chronionych
interesów lub dóbr osób trzecich oraz iż wszystkie osoby na nim widniejące (w przypadku
osób nie mających zdolności do czynności prawnych lub osób o ograniczonej zdolności
do czynności prawnych – odpowiednio ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie)
wyrażają zgodę na jego publikowanie oraz publiczną ekspozycję.
4.7. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej terytorialnie
licencji (z prawem udzielenia sublicencji), na okres 3 lat na wielokrotne, publiczne
udostępnienie przez Organizatora zgłoszonego do Konkursu utworu na stronie internetowej
www.inco-veritas.pl oraz jego publikowanie w Biuletynie informacyjnym „INCO-VERITAS”
S.A. na potrzeby realizacji, promocji oraz reklamy Konkursu lub jego kolejnych edycji,
a także na wielokrotne zamieszczanie utworu w internecie, intranecie, publikacjach
prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach, folderach
reklamowych (niezależnie od ich formatu) i innych materiałach promujących Organizatora
lub jego wyroby, w katalogu Konkursu oraz na kalendarzach ściennych i biurowych.

Powyższa

licencja

uprawnia

Organizatora

do

bezpłatnego

korzystania

z

utworu

na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie i zwielokrotnianie
wszelkimi technikami: poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, plastycznymi,
informatycznymi,

fotograficznymi,

zapisu

magnetycznego,

cyfrowymi,

audiowizualnymi, multimedialnymi, w tym wprowadzenie do pamięci komputera,
na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
b) w zakresie rozpowszechnianie utworu – poprzez publiczne wystawiania, wyświetlanie,
publikowanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych,
internecie i intranecie,
przy czym Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworu w całości lub częściach,
a także - po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany kolorystyki
i nasycenia barw, skal i proporcji, wprowadzeniu dodatkowych opisów i oznaczeń. Uczestnik
upoważnia Organizatora nieodwołalnie, na czas obowiązywania licencji, do oznaczania
zgłoszonego do Konkursu zdjęcia, niezależnie od sposobu jego publikacji przez podanie
imienia i nazwiska albo wskazanego w formularzu zgłoszeniowym pseudonimu, bądź do jego
publikowania lub rozpowszechniania bez wskazywania autorstwa, zależnie od potrzeb
Organizatora i sposobu eksploatacji utworu.
4.8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu
i w celach związanych z Konkursem jego danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz
ich poprawiania. Uczestnictwo w Konkursie i związany z nim obowiązek podania danych
osobowych Uczestnika są dobrowolne.
4.9. Uczestnik wyraża zgodę, aby wskazane przez niego w formularzu zgłoszeniowym dane
osobowe

zostały

opublikowane

przez

Organizatora

w

informacjach

dotyczących

nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć.
4.10. W
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z powszechnie obowiązującymi przepisami lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa
w Konkursie, Organizator zastrzega sobie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
Wykluczony Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu już otrzymanej nagrody. Zwrot
otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.

5. Komisja konkursowa.
5.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności – w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator
powoła komisję konkursową (zwaną w treści Regulaminu „Komisją”).
5.2.

Skład Komisji zostanie podany przez Organizatora do wiadomości na stronie internetowej
www.inco-veritas.pl w terminie do dnia 5 listopada 2011 r.

5.3. Komisja ma prawo wykonywania w imieniu Organizatora wszelkich czynności zastrzeżonych
dla niego w Regulaminie.
5.4. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
6. Ocena zdjęć i nagrody.
6.1. Prace konkursowe podlegają ocenie Komisji powołanej przez Organizatora.
6.2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
-

za 1. miejsce – 750 zł,

-

za 2. miejsce – 600 zł,

-

za 3. miejsce – 400 zł.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo:
-

do przyznania wyróżnień,

-

do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania określonej nagrody.

6.4. Otrzymanie przez Uczestnika jednej z nagród lub wyróżnienia wyklucza przyznanie mu innej
nagrody lub wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród

ex aequo kilku Uczestnikom.
6.5. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną
nagrodę.
6.6. Zwycięskie zdjęcia wyłonione zostaną po zakończeniu trwania Konkursu, nie później niż
do dnia 15 grudnia 2011 r., w drodze obrad oraz głosowania Komisji powołanej
przez Organizatora.
6.7. Informacje o wygranej i o przyznanych wyróżnieniach zostaną przekazane autorom
zwycięskich

zdjęć

(zwanych

dalej

„Laureatami”)

lub

autorom

zdjęć

wyróżnionych

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej lub listownie (z użyciem numeru telefonu,
adresu e-mail lub adresu do korespondencji wskazanego w formularzu zgłoszeniowym)
do dnia 5 stycznia 2012 r. Wyniki Konkursu zostaną także zamieszczone na stronie
internetowej organizatora oraz w Biuletynie informacyjnym „INCO-VERITAS” S.A.
6.8. Laureaci otrzymają od Organizatora nagrody po uprzednim wypełnieniu oświadczeń
dotyczących podatku od nagrody, w przypadku konieczności jego zapłaty. Organizator
potrąci z nagrody podatek należny od niej, stosownie do wymogów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych i przekaże go właściwemu urzędowi skarbowemu.

6.9. Nagroda zostanie dostarczona Laureatowi w sposób z nim uzgodniony. Nagroda nie
odebrana przez Laureata do dnia 30 stycznia 2012 r., pomimo próby dostarczenia jej przez
Organizatora w sposób z Laureatem uzgodniony, przepada.
6.10. Zwycięskie zdjęcia i zdjęcia, którym przyznane zostaną wyróżnienia zostaną opublikowane
na stronach internetowych Organizatora i w Biuletynie informacyjnym „INCO-VERITAS” S.A.
6.11. Laureatowi i autorowi
w

Biuletynie

wyróżnionego zdjęcia

Informacyjnym

„INCO-VERITAS”

przysługuje
S.A.

oraz

prawo
na

do zamieszczenia

stronie

internetowej

www.inco-veritas.pl dodatkowej informacji dotyczącej nagrodzonego lub wyróżnionego
zdjęcia lub jego autora. Treść dodatkowej informacji nie może być sprzeczna z dobrymi
obyczajami, naruszać interesów Organizatora, ani praw lub dóbr osób trzecich.
6.12. Laureaci i autorzy zdjęć wyróżnionych zobowiązani są do niewykonywania praw osobistych
i majątkowych do nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć w sposób sprzeczny z interesem
Organizatora, ani bez wcześniejszego porozumienia z nim.
6.13. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone
w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych
oświadczeń. Niezastosowanie się do Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak
również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie
danej osoby z udziału w Konkursie oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa
do nagrody.
7. Reklamacje.
7.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z Konkursem, innych niż rozstrzygnięte decyzją Komisji.
7.2. Reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora
w terminie do 21 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia
jakichkolwiek roszczeń danej osoby związanych z Konkursem. Reklamacje nadesłane
po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
7.3. Reklamacja powinna zawierać:
-

imię i nazwisko osoby składającej reklamację,

-

opis przedmiotu reklamacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w razie potrzeby popartym
także dowodami,

-

adres korespondencyjny zgłaszającego reklamację.

7.4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni
od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Komisji rozstrzygająca
reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Odpowiedzialność.
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenia Konkursu, których nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności - w przypadku siły wyższej,
b) niedoręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych
adresowych, ich zmianę lub błędne ich podanie,
c) za świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi, w tym w szczególności – za
opóźnienie w dostarczeniu zgłoszenia, uniemożliwienie udziału w Konkursie, za zniszczenie lub
zaginięcie prac nadsyłanych drogą pocztową lub opóźnienie w dostarczeniu nagrody,
d) nieuprawnione skorzystanie ze zdjęcia przez osobę trzecią, za jego kradzież lub zniszczenie.
8.2. W przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek zasadnych roszczeń osób trzecich
powstałych z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń Uczestnika,
o

których

mowa

w

pkt

4

Regulaminu,

Uczestnik

ureguluje

wszystkie

związane

z tym faktem koszty.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora - w Biurze Polityki Personalnej
i Informacji oraz na stronie internetowej Organizatora – www.inco-veritas.pl .
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
9.3. Organizator zastrzega, że prace przesłane na Konkurs ani nośniki, na których je utrwalono
nie będą zwracane Uczestnikom.
9.4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

