Regulamin Konkursu literacko-fotograficznego
Śladami Tadeusza Różewicza
1
Cel i tematyka
Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu (dalej Organizator) ogłasza Konkurs
literacko-fotograficzny skierowany do miłośników książek i twórczości Tadeusza Różewicza. Celem
Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, głównie literatury regionalnej oraz zachęcenie uczestników do
spacerów śladami Tadeusza Różewicza.
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Zasady Konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być każdy niezależnie od wieku.
W Konkursie mogą brać udział zarówno uczestnicy indywidualni jak i zespoły.
Celem uczestników jest podążanie śladami Tadeusza Różewicza i znalezienie we Wrocławiu jak
największej ilości miejsc związanych z życiem i twórczością poety.
Zawodnicy powinni dostarczyć dokumentację fotograficzną z odszukanych miejsc za pomocą jednego
zgłoszenia.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
Regulaminie.
3
Zasady uczestnictwa
Zwycięzcą Konkursu będzie uczestnik lub zespół uczestników, który odnajdzie we Wrocławiu
najwięcej miejsc związanych z życiem i twórczością Tadeusza Różewicza i dostarczy fotograficzną
dokumentację odkrytych śladów.
Wszystkie zdjęcia powinny być zapisane w wersji elektronicznej w formacie plików JPG lub TIFF.
Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora lub autorów, adres
e-mail, numer telefonu.
Prace należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@skiba.edu.pl z dopiskiem Konkurs literackofotograficzny „Śladami Tadeusza Różewicza”.
Dokumentację fotograficzną należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada
2021 roku.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Organizatora www.skiba.edu.pl. Przystąpienie do
Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania Organizatorowi prac na Konkurs oświadcza, że:
a) jest autorem zdjęć,
b) posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu zdjęć na uczestnictwo w Konkursie,
c) posiada zgodę osób, których wizerunki zostały wykorzystane do realizacji zdjęć na ich
udostępnienie oraz zgodę na to, że prace wraz z ich wizerunkiem staną się własnością Organizatora
i będą nieodpłatnie i publicznie wystawiane, wprowadzane do pamięci komputera, utrwalane
wszelkimi metodami w tym (na nośnikach magnetycznych, elektronicznie, CD-ROM), powielane,
wprowadzane do obrotu i rozpowszechnienie w publikacjach elektronicznych, na stronach

internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, na potrzeby realizacji Konkursu,
rozpropagowania informacji o nim lub o działalności statutowej Organizatora;
8. Ponadto Uczestnik:
a) wyraża zgodę na publikację nadesłanych zdjęć na stronie internetowej Organizatora oraz serwisie
Organizatora na Facebooku, a także na wykorzystywanie ich w działaniach promocyjnych
Organizatora,
b) wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu
zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr z 2016 poz. 922)
Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
c) jeśli uczestnik nie jest pełnoletni opiekun prawny przekazuje wraz z pracą podpisany formularz
zgłoszeniowy zgodnie ze wzorem.
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Nagrody
1. Uczestnikom, którzy odnajdą we Wrocławiu najwięcej miejsc związanych z życiem i twórczością
Tadeusza Różewicza i w ciekawy sposób udokumentują swoje wizyty zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.
3. Najciekawsze fotografie dokumentujące wrocławskie ślady poety zostaną zamieszczone na stronie
internetowej oraz na Facebooku Organizatora.
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Postanowienia końcowe
1. Zwycięscy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora drogą mailową lub
telefonicznie.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Organizatora Konkursu w terminie nie przekraczającym
15 listopada 2021r.
3. Termin oficjalnego wręczenia nagród rzeczowych zostanie umieszczony na stronie internetowej oraz
na Facebooku Organizatora.
Koordynacja i promocja Konkursu: Dział promocji Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA”
we Wrocławiu, e-mail: kontakt@skiba.edu.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Oświadczenie Opiekuna Osoby Nieletniej
Niniejszym wyrażam zgodę na udział dziecka:
………………………………………………………………………………………..
w Konkursie literacko-fotograficznym „Śladami Tadeusza Różewicza” organizowanym
przez Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Akceptuję to, że
prace przekazane Organizatorowi z chwilą zakończenia Konkursu stanowią własność
Organizatora wraz z prawami zależnymi i udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji
niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez
ograniczeń terytorialnych z przesłanych prac na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczególności obejmującej uprawnienie do: wystawiania, wprowadzania do pamięci
komputera, utrwalania wszelkimi metodami w tym (na nośnikach magnetycznych,
elektronicznie, CD-ROM), powielania, wprowadzania do obrotu i rozpowszechnienie
włączając w to publikację w gazetach, okazjonalnych wydawnictwach, folderach,
publikacjach elektronicznych, stronach internetowych Organizatora, portalach
społecznościowych, YouTube, na potrzeby realizacji Konkursu, rozpropagowania
informacji o nim lub o działalności statutowej Organizatora, publicznego udostępniania
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (m.in. udostępniania w Internecie). Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie
z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 926).
Podpisanie formularza oznacza zrzeczenie się prawa kontroli i zatwierdzania
każdorazowego wykorzystania zdjęcia lub zestawu zdjęć.

………………………………………………………………………..
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie Uczestnika Konkursu
Oświadczam, że jestem autorem dostarczonego cyklu zdjęć do Konkursu literacko-fotograficznego
„Śladami Tadeusza Różewicza” organizowanego przez Policealne Studium Animatorów Kultury
„SKiBA” we Wrocławiu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć
w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania
mojej pracy jednej z nagród w Konkursie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich
praw do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej
wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji,
o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy,
zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM), wprowadzania
do pamięci komputera, publiczne odtwarzanie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla celów niniejszego Konkursu. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 926).

……………………………………………….
Data i czytelny podpis

