REGULAMIN
Konkursu fotograficznego
„Unowocześniamy obszary wiejskie - 25 lat ARiMR”

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa warunki, na jakich
odbywa się konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat
ARiMR”, zwany dalej: „Konkursem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla każdej pełnoletniej osoby fizycznej posiadającej
pełną zdolność do czynności prawnych, zwanej dalej: „Uczestnikiem”.
3. Organizatorem Konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa (adres
do korespondencji: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa), zwana dalej:
„Organizatorem” lub „ARiMR”.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, stanowiący
załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3
do Regulaminu,
2) Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć nadesłany w terminie, o którym mowa
w §
2 ust. 1, wypełniony oraz podpisany Formularz wraz
z nadesłaną w formie elektronicznej fotografią albo fotografiami.
3) Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie
nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca albo wyróżnienie.
5. Uczestnik, wysyłając Zgłoszenie na warunkach określonych w Regulaminie,
potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
6. Konkurs fotograficzny „Unowocześniamy obszary wiejskiej – 25 lat ARiMR”
organizowany jest w ramach jubileuszu 25-lecia istnienia ARiMR. Celem
Konkursu jest zobrazowanie wkładu ARiMR w rozwój i unowocześnianie rolnictwa
oraz obszarów wiejskich na przestrzeni 25 lat istnienia instytucji.
§2
Terminy
1. Termin nadsyłania Zgłoszeń: od 5 lipca do 19 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem
że Organizator zastrzega możliwość przedłużenia tego terminu o 2 tygodnie.
2. O zachowaniu terminu decyduje data nadania Formularza na adres
korespondencyjny ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) oraz data nadania fotografii na skrzynkę
poczty elektronicznej Organizatora: 25lat@arimr.gov.pl.
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3. Zgłoszenia nadesłane po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą podlegać ocenie
Jury.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu
Konkursu.
5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu oraz o formie przekazania
nagród telefonicznie lub drogą elektroniczną.
6. Wyniki i nagrodzone fotografie laureatów zostaną zamieszczone na stronie
internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl i profilu ARIMR w mediach
społecznościowych.
§3
Zasady Konkursu
1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby biorące bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury
oraz członkowie ich rodzin.
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje lub których
Zgłoszenia będą obejmowały fotografię naruszającą przepisy prawa, zasady
dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowani, a ich Zgłoszenia podlegają zniszczeniu.
3. Uczestnicy zobowiązani są do akceptacji następujących warunków Konkursu:
1) zapoznania się z Regulaminem i akceptacją jego warunków,
2) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
Konkursu w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,
w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu oraz wykorzystania
fotografii przez Organizatora Konkursu w celach promocji działań ARiMR
na rzecz rozwoju i unowocześniania rolnictwa, w postaci publikacji na stronie
internetowej www.arimr.gov.pl oraz profilu ARiMR w mediach
społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz w innych
materiałach informacyjnych i promocyjnych Agencji, podczas publicznych
prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze
niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań określonych
przepisami prawa,
3) bycia autorem fotografii i posiadania nieograniczonych, autorskich praw
osobistych i wyłącznych do fotografii, które to prawa nie naruszają praw osób
trzecich,
4) w przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, uzyskania
oraz dostarczenia Organizatorowi zgody tej osoby na rozpowszechnianie jej
wizerunku w ramach fotografii.
§4
Zgłoszenie udziału w Konkursie
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
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1) dostarczenie kompletnego Zgłoszenia (dostępnego na stronie internetowej
ARiMR w zakładce: www.arimr.gov.pl/aktualności) do Organizatora
Konkursu, tj. :
a) wypełnionego i podpisanego Formularza wraz ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do każdej fotografii
oraz o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu,
c) w przypadku, gdy fotografia zawiera czyjś wizerunek, również oświadczenia
zawierającego zgodę osoby widniejącej na fotografii na rozpowszechnienie
jej wizerunku w ramach fotografii, stanowiącego Załącznik nr 3
do Regulaminu,
2) dostarczenie Organizatorowi fotografii w wersji elektronicznej, spełniające
wymagania o których mowa w § 5 ust. 1-7 wraz z opisem nawiązującym
do tematu Konkursu, o którym mowa w § 1 ust. 6.
2. Wypełniony i podpisany Formularz wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 1
pkt 1 lit. a-c, należy dostarczyć do Organizatora na adres: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Prasowe, ul. Poleczki 33, 02-822
Warszawa z dopiskiem „Unowocześniamy obszary wiejskie – 25 lat ARiMR”.
3. Fotografie należy dostarczyć do Organizatora w wersji elektronicznej za pomocą
wiadomości e-mail, wpisując w temacie hasło „Konkurs fotograficzny” na adres
25lat@arimr.gov.pl.
4. Koszty związane z dostarczeniem Zgłoszeń do Organizatora pokrywa Uczestnik.
§5
Wymagania dotyczące fotografii
1. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie.
2. Nie można zgłaszać do Konkursu fotografii, które zostały już nagrodzone
w innych konkursach fotograficznych.
3. Fotografie muszą być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej
niż 300 dpi.
4. Fotografia nie może zawierać żadnych elementów ograniczających pole
fotografii, w szczególności: logo, data, podpis itp.
5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać praw lub dóbr osób trzecich, muszą być
wolne od wad prawnych a ich treść musi być zgodna z prawem.
6. Nie dopuszcza się do Konkursu fotomontaży, kolaży, łączenia elementów
fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej
kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania).
7. Fotografie
noszące
znamiona
modyfikacji
i
ingerencji
fizycznej
bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.
§6
Kryteria wyboru
1. Jury dokona oceny zdjęć po zakończeniu okresu trwania Konkursu.
2. Ocenie Jury będzie podlegać nawiązanie prac do tematu Konkursu.
3. Jury weźmie pod uwagę również jakość i kreatywność nadesłanych fotografii.
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§7
Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu:
1) nagroda za I miejsca – aparat fotograficzny o wartości około/do 2 000 zł,
2) nagroda za II miejsce – tablet o wartości około 1 600 zł,
3) nagroda za III miejsce – smartwatch o wartości około 1 200 zł.
2. Jury przyzna 5 wyróżnień dla miejsc IV-VIII a dla każdego wyróżnienia
przewiduje się nagrodę rzeczową w postaci opaski monitorującej aktywność
o wartości około 100 zł.
3. Każdy Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.
§8
Uwagi końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej ARiMR w zakładce: www.arimr.gov.pl/aktualności.
2. Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa
majątkowe do zdjęć zgłoszonych do Konkursu wraz z prawami zależnymi
w zakresie wskazanym w Oświadczeniu o prawach autorskich i nieodpłatnym
przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu, stanowiącym załącznik
nr 2 do Regulaminu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem
nieprawdziwych
danych
osobowych
bądź
innych
nieprawdziwych
informacji
opartych
na
Formularzu
sporządzonym
przez Uczestnika.
4. W przypadku zmiany danych kontaktowych podanych w Formularzu, Uczestnik
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem
zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia Uczestnikowi
korespondencji związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
5. Wszelkie sprawy, które nie zostały uwzględnione w Regulaminie, rozstrzyga
Organizator, na co Uczestnik wyraża zgodę.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
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