
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Dinozaury w kadrze” – 

organizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dinozaura 

 

§1 

Postanowienia ogólne: 

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Dinozaury w kadrze” jest                        

Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach,                                       

ul. Wielkopiecowa 1, 27 – 200 Starachowice. 

2. Konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach obchodu Międzynarodowego 

Dnia Dinozaura. 

3. Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań z zakresu prehistorii, promowanie  wiedzy                   

o dinozaurach, pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie kreatywności, 

promocja aktywnego spędzania czasu, upowszechnianie fotografii, jako formy sztuki. 

4. W czasie trwania Konkursu treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej  

organizatora: https://ekomuzeum.pl/. 

 

§2 

Czas trwania konkursu: 

 

1. Konkurs trwa od 26.02.2023 do 06.03.2023 r. 

 

§3 

Uczestnicy konkursu: 

 

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez ograniczenia 

             wiekowego po przesłaniu na adres email konkursu: przyroda@ekomuzeum.pl zdjęcia 

konkursowego. 

2. Osoby niepełnoletnie do pracy konkursowej muszą dołączyć zgodę opiekuna 

prawnego (Załącznik nr 1), którą wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres  

e-mail: przyroda@ekomuzeum.pl. 

3. Pracę należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym (Załącznik nr 2). 

§4 

Przedmiot i zasady konkursu: 

 

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ciekawej fotografii o tematyce związanej                   

ze światem dinozaurów. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. 

4. Każda praca konkursowa, powinna zostać opisana: imię i nazwisko autora zdjęcia, 

wiek, numer telefonu kontaktowego; w przypadku nieletniego autora fotografii –  

także imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna oraz numer telefonu 

kontaktowego. 



5. Praca konkursowa może mieć jednego autora. 

6. Fotografie konkursową należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 

przyroda@ekomuzeum.pl od dnia 26.02.2023 do dnia 06.03.2023 r. z dopiskiem 

„Dinozaury w kadrze” w formacie JPG. 

7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. 

Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo). 

8. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu kilku 

fotografii. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych prac 

konkursowych, w celach promocji (strona internetowa Muzeum Przyrody i Techniki 

w Starachowicach https://ekomuzeum.pl/ oraz strona facebookowa Muzeum 

Przyrody i Techniki w Starachowicach). 

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego 

konkursu, a także na publikację swojego imienia, nazwiska i wizerunku. 

§5 

Rozstrzygnięcie konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.03.2023 r. 

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://ekomuzeum.pl/ oraz na stronie facebookowej Muzeum Przyrody i Techniki             

w Starachowicach. 

3. Organizator przyznaje jedną nagrodę główną w konkursie dla Laureata: jednorazowy 

Voucher upoważniający do zwiedzania Muzeum Przyrody i Techniki                                  

w Starachowicach oraz upominek/niespodzianka. 

4. Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej 

na adres e-mail, z którego została nadesłana praca konkursowa. 

5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. 

§6 

Prawo autorskie 

 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że zdjęcie zostało wykonane przez niego i jest jego 

autorskim pomysłem oraz nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

2.  Uczestnik konkursu przyjmuję całkowitą i nieograniczoną odpowiedzialność tytułu 

roszczeń osób trzecich (kierowanych wobec organizatora w sprawie naruszenia praw 

autorskich do pracy konkursowej. 

3. Wszyscy uczestnicy, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają 

Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na 

korzystanie z utworów stanowiących prace konkursowe, na następujących polach 

eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 



b. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

we wszelkich kanałach dystrybucji, 

c. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

d. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

e. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej– w celach 

związanych z organizacją i promocją Konkursu oraz Organizatora. 

4. Organizator zobowiązuje się do zawarcia Laureatem umowy przeniesienia autorskich 

praw majątkowych do pracy. Laureat zobowiąże się do zawarcia takiej umowy w 

deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym. 

5. Umowa zostanie zawarta w terminie nie więcej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 

konkursu. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na następujących polach 

eksploatacji: 

a. utrwalanie i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, 

b. wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie egzemplarzy lub innych nośników 

we wszelkich kanałach dystrybucji, 

c. publiczne wykonanie, nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie; 

d. użyczenie, dzierżawa lub najem egzemplarzy; 

e. wprowadzanie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera; 

f. publiczne udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznych i 

teleinformatycznych, w tym w sieci Internet oraz w telefonii mobilnej. 

g. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie również zgodę 

autora na dokonywanie przez Organizatora opracowań zwycięskiej pracy oraz 

ich rozpowszechnianie, również odpłatnie. 

7. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmie również zobowiązanie się 

Laureata do niewykonywania autorskich praw osobistych do zwycięskiej pracy. 

Organizator zobowiąże się jednak do każdorazowego oznaczania autorstwa pracy. 

8. Laureat w umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych złoży zgodne z prawdą 

oświadczenie, że korzystanie ze zwycięskiej pracy nie narusza w żaden sposób praw 

osób trzecich. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie dalszych zgód lub 

udzielenie zezwoleń przez Laureata nastąpi odpłatnie, przy czym całość roszczeń 

Laureata wobec Organizatora z tytułu zawarcia umowy będzie wyczerpana przez 

wydanie nagrody konkursowej. 

10. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

11. W przypadku braku zawarcia ww. umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych 

z przyczyn leżących po stronie Laureata nagroda złoty medal przypadną drugiej w 

kolejności najlepszej pracy konkursowej, wyłonionej w drodze dodatkowej decyzji 

Organizatora. Organizator podejmie dodatkową decyzję w ciągu 7 dni od dnia, w 

którym stała się znana przyczyna braku możliwości zawarcia umowy. Autor pracy 

wyłonionej w drodze dodatkowej decyzji Organizatora ma obowiązek zawarcia umowy 

przeniesienia autorskich praw majątkowych, o której mowa powyżej, w terminie 7 dni 



od dnia ogłoszenia dodatkowej decyzji Organizatora. W przypadku ponownego 

wystąpienia leżących po stronie autora przyczyn braku możliwości zawarcia umowy 

Organizator może ponowić ww. procedurę lub zdecydować o nierozstrzygnięciu 

Konkursu. 

12. Wszystkie przekazane Organizatorowi egzemplarze prac konkursowych pozostają jego 

własnością. 

13. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą RODO 

(Załącznik nr 3). 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne, z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkie zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora konkursu. 

3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie praw 

autorskich do fotografii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Dinozaury w kadrze” 

(Do wysłania za pomocą e-mail na adres przyroda@ekomuzeum.pl) (SCAN/ZDJĘCIE) 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE  

1. Ja (imię i nazwisko) ............................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie fotograficznym 

„Dinozaury w kadrze”. 

2. Ja (imię i nazwisko) ...........................................wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

(imię i nazwisko dziecka, wiek) ................................................................w Konkursie 

„Dinozaury w kadrze” na wykonanie fotografii o tematyce związanej ze światem dinozaurów. 

akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich 

i mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu 

zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w regulaminie konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka w razie wygranej na stronie 

internetowej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach https://ekomuzeum.pl/,                   

na profilu https://www.facebook.com/people/Muzeum-Przyrody-i-Techniki-w-

Starachowicach/100050547503320/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK  NR 2 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Dinozaury w kadrze” 

 (Do wysłania za pomocą e-mail na adres przyroda@ekomuzeum.pl) (SCAN/ZDJĘCIE) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „DINOZAURY W KADRZE” 

 

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Adres zamieszkania: 

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

3. Telefon: 

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

4. Wiek: 

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

5. Adres e-mail: 

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

Oświadczam, że 

1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu i akceptuję jego postanowienia; 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz 

upublicznienie mojego wizerunku w związku z udziałem w ww. Konkursie; 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie praw autorskich/udzielenie licencji do fotografii 

konkursowych oraz ich wykorzystania przez Organizatora na zasadach określonych w 

regulaminie. 

Wyrażam zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez 

Organizatora ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu. 

 

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

data                                                                   czytelny podpis Uczestnika, w przypadku osoby                    

niepełnoletniej- podpis prawnego opiekuna 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK  NR 3 do Regulaminu Konkursu Fotograficznego „Dinozaury w kadrze” 

KLAUZULA RODO 

Uczestnik konkursu fotograficznego “Dinozaury w kadrze” upoważnia Organizatora 

(Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach) do przetwarzania jego danych osobowych 

oraz dokumentów tradycyjnych i w systemie informatycznym oraz został poinformowany, że: 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb uczestnictwa            

w konkursie. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w konkursie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:   

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Przyrody i Tęczniki im. Jana 

Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200 Starachowice 

b) kontakt do  Inspektora Ochrony Danych – marek.zelazko@ekomuzeum.pl  

c) Dane osobowe pozyskane w związku przystąpieniem Panią/Panem do konkursu będą 

przetwarzane w celach związanych z realizacją konkursu. 

d) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom 

publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, 

w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

e) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

f) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane 

są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest 

określony w oparciu o przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych 

przez określony czas,  

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 

• dostępu do swoich danych osobowych, 

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, 

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

• przenoszenia swoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


