
 

Regulamin konkursu fotograficznego 

„Natura to za mało?” 

 
 

§ 1 
Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu fotograficznego „Natura to za mało?”. 

2. Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Przyrodników UP Biosfera. 

3. Edycja konkursu trwa od 30 maja 2019 roku do 14 października 2019 roku. 

4. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie studenci UP studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

I, II i III stopnia w roku akademickim 2019/2020. 

5. Konkurs ma na celu wzbudzenie zachwytu nad otaczającą nas przyrodą i uwiecznienie piękna 

natury na fotografiach. 

 

§ 2 
Udział w konkursie 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy do 14 października 2019 roku przesłać prace w formie 

cyfrowej na adres e-mail: kolobiosfera@up.krakow.pl (temat wiadomości: konkurs foto). 

2. Prace należy wysłać ze swojego uczelnianego adresu imie.nazwisko@student.up.krakow.pl 

3. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 prace. 

4. Prace należy przesyłać w postaci plików JPEG, rozmiar obrazu 30x45cm, rozdzielczość 300 dpi, 

przestrzeń barw sRGB. W przypadku przesłania zdjęcia niespełniającego tych warunków będzie 

ono brane pod uwagę, jeśli – w ocenie jury – będzie można z niego otrzymać zadowalającą 

odbitkę 30x45cm @ 300 dpi. 

5. Pliki muszą być nazwane: Nazwisko_Imie-Tytuł.jpg. 

6. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko oraz rok, kierunek i stopień studiów. 

7. W razie wątpliwości związanych z udziałem w konkursie można skontaktować się 

z przedstawicielem Organizatora Justyną Mikołajczyk 
(justyna.mikolajczyk1@student.up.krakow.pl). 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

§ 3 
Nagrody i ekspozycja wybranych prac 

 

1. Przewiduje się nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz dwa równorzędne wyróżnienia. 

2. Za zajęcie I miejsca przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 1500,00 zł. 

3. Za zajęcie II miejsca przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 1000,00 zł. 

4. Za zajęcie III miejsca przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 500,00 zł. 

5. Za otrzymanie wyróżnienia przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 250 zł. 

6. Nagrody finansowe zostaną wypłacone w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca od dnia 

ogłoszenia wyników konkursu.  
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7. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowany w holu budynku głównego UP wernisaż 

wystawy 30 wybranych przez Jury prac, w tym nagrodzonych i wyróżnionych. 

8. Odbitki prac nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych do ekspozycji zostaną wykonane 

w formacie 30x45 cm za pośrednictwem Organizatora i na jego koszt.  

9. Po zakończeniu wystawy planuje się przenieść prace do nowego budynku UP przy 

ul. Podchorążych 2 i wykorzystać jako element dekoracyjny przez czas nieokreślony. 

 

§ 4 
Jury i ogłoszenie wyników 

 

1. W skład Jury wchodzą: 

 Przewodniczący: dr Piotr Bieniek  – artysta fotografik (ZPAF, Fotoklub RP, AFIAP); 

 Prorektor ds. Rozwoju: dr hab. Robert Stawarz, prof. UP; 

 Przedstawiciel Organizatora: Justyna Mikołajczyk – przewodnicząca Koła Naukowego 

Przyrodników UP Biosfera. 

2. Komisja zbierze się po zakończeniu przyjmowania prac i w wyniku głosowania przyzna nagrody 

oraz wybierze prace do ekspozycji zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu. 

3. Decyzje Jury są ostateczne. 

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni www.up.krakow.pl ponadto autorzy prac 

nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifkowanych do ekspozycji zostaną powiadomieni drogą 

e-mailową (informacja zostanie wysłana pod adres uczelniany). 

 

§ 5 
Prawa autorskie i licencja na wykorzystanie fotografii 

 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że: 

 jest jedynym autorem nadesłanych fotografii, 

 posiada pełnię praw autorskich do nadesłanych fotografii, 

 nadesłane fotografie nie naruszają praw osób trzecich. 

2. Autor nadesłanych fotografii udziela Uniwersytetowi Pedagogicznemu nieodpłatnie licencji 

niewyłącznej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie na ich wykorzystanie w celu  

zorganizowania wystawy oraz późniejszych ekspozycji, prezentacji na stronach internetowych 

(w tym w mediach społecznościowych) Uczelni i/lub Organizatora oraz w materiałach 

promujących Uczelnię i/lub Organizatora oraz dokumentujących ich działalność (w tym 

w materiałach internetowych, filmowych oraz drukowanych). 

 
§ 6 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) 
 

 Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – 

dalej: RODO lub Rozporządzenie), Organizator informuje, że:  

1. Administrator Danych Osobowych: Administratorem Danych Osobowych Uczestników konkursu 

„Natura to za mało?” jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z 



administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail 

info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.  

2. Inspektor Ochrony Danych: Uczestnicy mogą skontaktować się z wyznaczonym przez 

Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych 

osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres 

elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt 1.  

3. Cele przetwarzania danych osobowych: Uczelnia przetwarza dane osobowe w ramach:  

1) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez uczestników zgodą – art. 6 ust. 1 lit a) 

Rozporządzenia (UE) w celu: 

 organizacji i realizacji konkursu „Natura to za mało?”:  

 wykonania i opublikowania materiałów dokumentujących przeprowadzenie 

konkursu, w tym wręczenia nagród (zdjęcia, nagrania);  

 w celach kontaktowych (ustalenia szczegółów organizowanego konkursu).  

4. Odbiorcy danych osobowych: Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom 

i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe 

na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.  

5. Okres przechowywania danych osobowych uczestników:  

Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (UE), 

tj. odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach organizacji i realizacji konkursu 

będą przechowywane jedynie przez okres trwania konkursu i/lub w celach archiwalnych zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Uczestnicy mają prawo do:  

1) dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), 

w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie 

i prawnie możliwym,  

2) sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),  

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.  

4) Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Uczestnicy mają prawo 

do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce do momentu wycofania zgody.  

Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest 

niezbędnym warunkiem udziału w przygotowaniu i realizacji konkursu.  

7. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych: Organem nadzorczym w zakresie danych 

osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy, w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia 

skargi do ww. organu nadzorczego. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 


