REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Świat Technologii Chemicznej”
organizowanego przez Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
dla studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej

1. NAZWA I ADRES ORGANIZATORA
1.1 Organizatorem konkursu jest Koło Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 45758 Poznań, NIP: 754-00-08-109 REGON:
000001732, zwana dalej ,,Organizatorem”.
1.2 Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: dr inż. Wojciech Smułek,
wojciech.smulek@put.poznan.pl
2. FORMA KONKURSU
2.1 Konkurs fotograficzny pt. „Świat Technologii Chemicznej”, zwany dalej ,,Konkursem” jest
konkursem skierowanym do wszystkich studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej.
2.2 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. CEL KONKURSU
3.1 Celem Konkursu jest przedstawienie zagadnień związanych z Politechniką Poznańską oraz
jej działalnością, promocją nauk chemicznych i działań inżynierskich.
3.2 Konkurs jest elementem wspomagającym przygotowanie uroczystości związanych z
obchodami 50-lecia istnienia Wydziału Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej.
4. PRZEDMIOT KONKURSU I NAGRODY
4.1 Przedmiotem Konkursu jest przedstawienie autorskiej interpretacji działań Wydziału
Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej związanych z chemią i inżynierią chemiczną.
4.2 Prace zostaną ocenione przez Jury w kategorii „najlepsza fotografia”.
4.3 Dla uczestników Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.
5. WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ UCZESTNICY KONKURSU
5.1 W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich.
5.2 Do Konkursu mogą zgłaszać się pojedyncze osoby. W Konkursie może brać udział każdy,
kto zajmuje się fotografią, ale nie jest ona dla autora sposobem zarobkowania. Każdy uczestnik
Konkursu może nadesłać od 1 do 2 fotografii.
5.3 Fotografie w formie cyfrowej (na płycie CD) oraz analogowej (w formacie 20 cm x 30 cm
– orientacja pionowa lub pozioma) należy przesłać na konkurs drogą pocztową lub dostarczyć
bezpośrednio na Wydział Technologii Chemicznej PP (ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, pok.
220A). Każdą fotografię powinna być opatrzona tytułem. Do pracy należy dołączyć
w zaklejonej kopercie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o przekazaniu
praw autorskich (wzory dokumentów do pobrania ze strony www.fct.put.poznan.pl).

5.4 Poprzez nadesłanie lub dostarczenie fotografii na Konkurs uczestnik oświadcza, że
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie. Fotografie zgłaszane na konkurs
nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób
trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
5.5 W Konkursie mogą brać udział jedynie te fotografie, które nie zostały nigdzie publikowane
ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
5.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania fotografii niespełniających w/w
warunków.
5.7 Organizator nie zwraca fotografii biorących udział w Konkursie, fotografii
zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
6. OCENA FOTOGRAFII KONKURSOWYCH
6.1 Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
6.2 Wszystkie fotografie nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
6.3 W skład Jury będą wchodzić pracownicy dydaktyczno-naukowi i dydaktyczni Wydziału
Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wyznaczeni przez Dziekana WTCh, dr hab.
inż. Krzysztofa Alejskiego, prof. nadzw.
6.4 Jury dokonuje oceny fotografii po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę
między innymi jakość, oryginalność i kreatywność. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na
zasadzie anonimowości. Członkom Jury zostaną zaprezentowane zakodowane fotografie w
formie analogowej. Po ostatecznej decyzji Jury fotografii zostaną rozkodowane i zostaną
ujawnione nazwiska autorów wyróżnionych fotografii.
6.5 Zadaniem Jury jest:
 kwalifikacja do oceny nadesłanych fotografii,
 ocena fotografii poprzez przyznanie przez każdego z członków Jury punktów stanowiących
kolejne liczby całkowite od 1-6 dla każdej zakwalifikowanej do oceny fotografii, gdzie 6
oznacza najwyższą ocenę.
7. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB PREZENTACJI NAJLEPSZYCH FOTOGRAFII
BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
7.1 Publiczna wystawa najlepszych fotografii biorących udział w konkursie odbędzie się na
terenie Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
Wystawa będzie otwarta dla osób niebiorących udziału w Konkursie.
7.2 Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu obchodów 50-lecia Wydziału
Technologii Chemicznej
7.3 Zwycięzcy konkursu zostaną o tym powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 24.11.2018 r.
8. NAGRODY
8.1 Laureatami Konkursu zostaną osoby, których fotografie uzyskają największą liczbę
punktów. 8.2 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana podczas wernisażu
najlepszych fotografii biorących udział w konkursie, a następnie zostanie opublikowana na
stronie internetowej Politechniki Poznańskiej i Wydziału Technologii Chemicznej.
8.4 Organizator przewiduje 3 nagrody główne:
- za pierwsze miejsce – nagroda I-go stopnia
- za drugie miejsca – nagroda II-go stopnia
- za trzecie miejsce – nagroda III-go stopnia

8.5 Wydanie nagrody nastąpi po uregulowaniu obowiązków podatkowych wynikających z
Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
8.6 Certyfikaty uczestnictwa w Konkursie, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe
będą wręczane na wernisażu wystawy pokonkursowej.
8.7 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji
o laureatach Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych
Organizatora, planowanym wydawnictwie okolicznościowym oraz w prasie, mediach i
Internecie.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH
9.1 Uczestnik Konkursu wraz z przesłaniem fotografii na Konkurs przesyła oświadczenie, w
którym stwierdza, że:
 przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii,
 Uczestnicy Konkursu przenoszą na Organizatora prawa autorskie do fotografii konkursowych
w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera, publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i
prezentowania w Internecie fotografii konkursowej, w szczególności rozpowszechniania we
wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach.
9.2 Z chwilą podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu
uczestnik Konkursu przenosi na Politechnikę Poznańską nieodpłatnie autorskie prawa
majątkowe do fotografii.
9.3 Politechnika Poznańska nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych fotografii
bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.
10. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH REGULAMINU KONKURSU
10.1 Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy składać pocztą elektroniczną na adres email: wojciech.smulek@put.poznan.pl
10.2 Wszelkie wątpliwości mogące wystąpić przy interpretacji Regulaminu Konkursu
rozstrzyga Jury.
10.3 W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmodyfikować treść zapisów
niniejszego regulaminu.
10.4 Dokonane przez Organizatora zmiany treści zapisów niniejszego regulaminu są wiążące
dla wszystkich uczestników Konkursu. Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu w
zależności od decyzji Organizatora należy traktować jako zmiany lub doprecyzowanie treści
niniejszego regulaminu Konkursu wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
10.5 Treść każdej dokonanej zmiany niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.1 Administratorem moich danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii
Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, nr tel. 61 665 3639 e-mail biuro.rektora@put.poznan.pl
11.2 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na Politechnice Poznańskiej jest Pan Piotr
Otomański, dane kontaktowe: e-mail: iod@put.poznan.pl.
11.3 Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu plastycznego „Świat Technologii
Chemicznej”.

11.4 Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.
1 lit. a RODO), a w zakresie przeniesienia praw autorskich podstawą prawną przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
11.5 Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
11.6 Wzór oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
11.7 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
11.8 Dane osobowe będą przechowywane do 28 lutego 2019 r.
11.9 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11.10 Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do
momentu wycofania zgody.
11.11 Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.12 Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym i Uczestnik nie jest
zobowiązany do ich podania, ale niepodanie danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w
konkursie. Podanie danych w zakresie przeniesienia praw autorskich jest warunkiem
umownym.
11.13 Dane osobowe Uczestników nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11.14 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych
danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw
i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych
wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny
sposób przetwarzanych.
12. ZESTAWIENIE TERMINÓW
12.1 Ogłoszenie Konkursu: 20.09.2018 r.
12.2 Składanie prac konkursowych: 20.09.-09.11.2018 r.
12.3 Sesja Komisji Konkursowej: 13.11.2018 r.
12.4 Wystawa najlepszych prac biorących udział w konkursie: 01-20.12.2018 r. (Hol Centrum
Dydaktycznego WTCh PP, ul. Berdychowo 4 w Poznaniu).
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu.

