Regulamin Konkursu Fotograficznego i Filmowego RODM
„THE TALL SHIPS RACES 2017”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, zwany
dalej „Organizatorem”. Partnerami wspierającymi Konkurs są: Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.,
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Partnerem medialnym Konkursu jest
Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin i Telewizja Polska Szczecin.
2. Kategorie
Konkurs posiada dwie kategorie:
2.1 Fotografia
2.2 Film
3.

Terminy
3.1 Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia.
3.2 Zgłoszenie na Konkurs w kategorii Fotografia należy dokonać do 14 sierpnia 2017 r. do
godziny 24.00.
3.3 Prace na Konkurs w kategorii Fotografia należy przysyłać do 18 sierpnia 2017 r. do godziny
16.00.
3.4 Wyniki Konkursu fotograficznego zostaną ogłoszone 25 sierpnia 2017.
3.5 Zgłoszenie na Konkurs w kategorii Film należy dokonać do 31 sierpnia 2017 r. do godziny
24.00.
3.6 Prace na Konkurs w kategorii Film należy przysyłać do 5 września 2017 r. do godziny 16.00.
3.7 Wyniki Konkursu filmowego zostaną ogłoszone 20 września 2017.
3.8 Prace zgłoszone do Konkursu lub przysłane po terminie, lub nie spełniające pozostałych
wymogów formalnych opisanych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone i nie będą
brały udziału w Konkursie.

4.

Prace konkursowe w kategorii Fotografia
4.1 Wszystkie prace konkursowe w kategorii Fotografia muszą dotyczyć „THE TALL SHIPS RACES
SZCZECIN 2017” i być wykonane w 2017r.
4.2 Każdy zarejestrowany uczestnik może przysłać do 3 (trzech) fotografii.
4.3 Każde zdjęcie musi posiadać: tytuł, datę i miejsce wykonania, pseudonim autora w nazwie
pliku.
4.4 Każde nadesłane zdjęcie na konkurs musi spełniać następujące wymagania:
 format JPG
 kolory w standardzie RGB
 rozdzielczość dla dłuższego boku min. 3200 pikseli.
4.5 Fotografie konkursowe mogą zostać wykonane dowolnym sprzętem fotograficznym
i dowolną techniką pod warunkiem uwzględnienia zapisów punktu 4.7 regulaminu.
4.6 Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, nie mogą obrażać
uczuć innych osób, w tym również uczuć religijnych, nie mogą naruszać prawa do
prywatności ani zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody uprawnionych.
4.7 Nie zezwala się na: stosowanie fotomontaży, łączenie elementów z różnych plików oraz
dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

4.8 W przypadku wątpliwości organizator może zażądać do wglądu oryginalnych plików lub
oryginalnych negatywów/pozytywów.
5.

Prace konkursowe w kategorii Film
5.1 Wszystkie prace konkursowe w kategorii Film muszą dotyczyć „THE TALL SHIPS RACES
SZCZECIN 2017” i być wykonane w 2017 r.
5.2 Każdy zarejestrowany uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 (dwie) prace autorskie.
W przypadku prac zbiorowych, praca musi być podpisana przez wszystkich współautorów,
których podpisy są wymagane na formularzu zgłoszeniowym, w tym podać: imię
i nazwisko oraz adres e-mail.
5.3 Filmy konkursowe powinny być wykonane minimum w formacie HD lub po uzgodnieniu
z Organizatorem w innych formatach powszechnie dostępnych.
5.4 Każdy przysłany na konkurs film nie może być krótszy od 120 sekund oraz nie może być
dłuższy od 360 sekund.
5.5 Film nie może zawierać danych identyfikujących jednoznacznie autora na przykład imię
i nazwisko.
5.6 Każdy film musi posiadać w nazwie pliku: tytuł, datę i miejsce wykonania, pseudonim
autora.
5.7 Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym
przetłumaczone na język polski).

6.

Uczestnicy
6.1 W konkursie wziąć udział może każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
6.2 Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz te poniżej 18 roku
życia mogą wziąć udział w konkursie tylko za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego, który w imieniu uczestnika podpsuje formularz zgłoszeniowy.
6.3 Uczestniczyć w konkursie nie mogą pracownicy Organizatora, członkowie Jury oraz
członkowie ich rodzin.
6.4 Uczestnicy, którzy nie spełnią wymogów niniejszego Regulaminu lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
6.5 Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

7.

Rejestracja / Zgłoszenie
7.1 Rejestracja uczestników konkursu dokonywana jest przez stronę internetową
www.rodm-szczecin.pl.
7.2 Aby wysłać prace na Konkurs należy wypełnić, w terminach jak wyżej, wszystkie dane
formularza, w tym podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, pseudonim, numer tel.
kontaktowego, adres e-mail. Pseudonim nie może sugerować prawdziwego imienia
i nazwiska autora.
7.3 Uczestnik Konkursu wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie
osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie
i prezentację, z wyjątkiem osób stanowiących jedynie przypadkowy szczegół na fotografii
i których brak nie wpłynąłby zasadniczo na odbiór całości.
7.4 Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji
Organizatorowi (z prawem sublicencji) oraz jego partnerom na publiczne udostępnianie
przysłanych na konkurs fotografii i filmów w wydawnictwach, na stronach internetowych
oraz w każdy inny sposób na potrzeby realizacji Konkursu oraz jego promocji, w tym do

produkcji kalendarza, wystawy fotograficznej oraz pokazów prezentujących najlepsze
prace konkursowe.
7.5 Uczestnik konkursu zwalnia Organizatora oraz współpracujące inne podmioty przy
organizacji Konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie
fotografii, oraz oświadcza, że w razie wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu
niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt.
7.3 pokryje wszystkie związane z tym koszty i szkody Organizatora oraz ponosi wyłączną
i całkowitą odpowiedzialność z tego tytułu.
7.6 W sytuacji opisanej w punkcie 6.4 Uczestnik podlega dyskwalifikacji z Konkursu
i zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody lub
nagród.
8.

Dostarczenie prac konkursowych
8.1 Prace konkursowe w kategorii Fotografia należy przesłać do 18 sierpnia 2017r. do godz.
16.00 (decyduje data i godzina wysłania z adresu e-mail uczestnika lub dostarczenia do
siedziby RODM Szczecin).
a) drogą elektroniczną na adres: ttsr@rodm-szczecin.pl z podaniem pseudonimu oraz numeru
konkursowego przysłanego od Organizatora. (pliki przesyłane drogą elektroniczną nie mogą
łącznie przekraczać 25 GB) lub w przypadku większych plików poprzez Wetransfer
z podaniem odbiorcy RODM Szczecin, adres e-mail ttsr@rodm-szczecin.pl.
b) pocztą tradycyjną lub dostarczyć bezpośrednio płycie CD, DVD lub pendrive na adres:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Sektor 3, pokój 4/9
Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
Z dopiskiem na kopercie: KONKURS FOTO TTSR 2017, z podaniem pseudonimu oraz numeru
konkursowego przysłanego od Organizatora.
8.2 Prace konkursowe w kategorii Film należy przesłać do dnia 05 września 2017 r. do godz.
16:00 (decyduje data i godzina wysłania z adresu e-mail uczestnika lub dostarczenia do
siedziby RODM Szczecin).
a) poprzez Wetransfer z podaniem odbiorcy RODM Szczecin ttsr@rodm-szczecin.pl.
b) pocztą tradycyjną lub dostarczyć bezpośrednio (na płycie DVD lub pendrive) na adres:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie
Sektor 3, pokój 4/9
Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
Z dopiskiem na kopercie: KONKURS FILM TTSR 2017, z podaniem pseudonimu oraz numeru
konkursowego przysłanego od Organizatora

9.

Jury / Ocena prac
9.1 Prace nadesłane na konkurs poddane zostaną ocenie jurorów powołanych przez
Organizatora.
9.2 Spośród prac przysłanych na konkurs w kategorii Fotografia wyłonione zostanie I, II i III
miejsce.
9.3 Spośród prac przysłanych na konkurs w kategorii Film wyłonione zostanie I, II i III miejsce.
9.4 Jury może dokonać innego podziału nagród oraz przyznania nagród dodatkowych
9.5 Wyniki konkursu w kategorii Fotografia zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej 25 sierpnia 2017 r. w Książnicy Pomorskiej przy ul. Podgórnej 1 5/1 6

Szczecinie.
9.6 Wyniki konkursu w kategorii Film zostaną ogłoszone 20 września 2017 r.
10. Nagrody
Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody po uprzednim wypełnieniu
stosownych oświadczeń.
10.1 Konkurs fotograficzny
Za I miejsce:
 twardy dysk zewnętrzny 1 TB
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
Za II miejsce
 statyw z głowicą
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
Za III miejsce
 torba fotograficzna
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
10.2 Konkurs filmowy
Za I miejsce:
 twardy dysk zewnętrzny 1 TB
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
Za II miejsce
 statyw z głowicą
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
Za III miejsce
 torba fotograficzna
 pendrive 16 GB
 nagrody dodatkowe
Nagroda dodatkowa za najlepszy wywiad z załogą jednostki uczestniczącej w TTSR 2017.
10.3 Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród.
10.4 W przypadku zwiększenia puli nagród wymienione w punkcie 10.1 i 10.2 nagrody mogą
ulec zmianie.
11. Prezentacja prac konkursowych
11.1 Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane na wystawie
pokonkursowej w Książnicy Pomorskie przy ul Podgórnej 1 5/1 6 w Szczecinie oraz w
innych miejscach i terminach ustalonych przez Organizatora.
11.2 Organizator będzie informować o wynikach Konkursu na stronach www.rodm-szczecin.pl,
www.ttsr-konkurs.eu, www.ttsr-contest.eu oraz poprzez media i partnerów, posługując się
imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie
wyraża zgodę.
12. Postanowienia końcowe

12.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach
internetowych: www.rodm-szczecin.pl, www.ttsr-konkurs.eu i www.ttsr-contest.eu
12.1 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to
już nabytych praw Uczestników.
12.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
12.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
prawa polskiego.
12.4 Z tytułu prezentacji i publikacji przez Organizatora i jego partnerów fotografii i filmów
przysłanych na konkurs uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
12.5 Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora
w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem, w celu przysyłania informacji od
stowarzyszenia Organizatora (o ile uczestnik wyrazi na to zgodę w procesie rejestracji) oraz
rozpatrywania reklamacji. Stowarzyszenie Organizatora jest administratorem danych
w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
12.6 Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu wykonania obowiązków
związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji jest dobrowolne, lecz niezbędne
dla wzięcia udziału w Konkursie.
12.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2017 roku.
12.8 Przesyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
12.9 Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem rodm@rodmszczecin.pl oraz pod numerem telefonu +48 91 817 33 73 w godzinach pracy RODM
Szczecin poniedziałek-wtorek godz. 10:00-18:00, środa-piątek godz. 08:00-16:00.
12.10 Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie,
prowadzony przez Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
z siedzibą przy ul. Foksal 3/5 , 00-366 Warszawa, wpisane do rejestru prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000589796, NIP 527-27-52-610.

