Regulamin konkursu fotografii mobilnej
#JaTyOnOff
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich organizowany jest konkurs fotografii mobilnej
pt. #JaTyOnOff, zwany dalej Konkursem.
§2
Organizatorem Konkursu jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (dalej: „Organizator”)
z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 39.
§3
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
2. Udział w konkursie mogą brać osoby, które w dniu zgłoszenia udziału w konkursie będą
uczniami klas 4-8 szkół podstawowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na
potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu zostają stworzone dwie kategorie:
a) uczniowie z klas 4-6
b) uczniowie z klas 7-8.
O zaliczeniu ucznia do danej kategorii decyduje moment zgłoszenia udziału w konkursie.
3. W Konkursie można wziąć udział indywidualnie albo w zespołach składających się
z maksymalnie 3 (trzech) osób. Warunki uczestnictwa w Konkursie muszą być spełnione
przez wszystkich członków zespołu. Wszyscy członkowie zespołu powinni kwalifikować się
do tej samej kategorii konkursowej. Nie można być członkiem więcej niż jednego zespołu.
Nie można wystartować w konkursie jednocześnie indywidualnie i jako członek zespołu.
3. Przekazania zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu ucznia lub zespołu uczniów
dokonuje nauczyciel (zwany dalej Nauczycielem). Jeden Nauczyciel może dokonać
zgłoszenia w imieniu wielu uczniów lub zespołów uczniów.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna prawnego Uczestnika. Zgoda powinna obejmować również zgodę
na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć
nadesłanych przez Uczestników. Wzór zgłoszenia zawierającego niezbędne zgody jest
dostępny na stronie internetowej konkursu: www.jatyonoff.pl, w sekcji „Materiały
do pobrania”. W przypadku nieprzesłania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego – w postaci skanu lub zdjęcia podpisanego zgłoszenia – zgłoszenie
indywidualnego Uczestnika lub zespołu zostanie wyłączone z Konkursu.

5. W konkursie nie mogą brać udziału zstępni oraz rodzeństwo członków władz STO, w tym
władz Samodzielnych Kół Terenowych, pracowników i współpracowników Biura STO,
pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących z STO przy organizacji
Konkursu, a także osoby pozostające z tymi pracownikami lub współpracownikami
w stosunku przysposobienia.
§4
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia na temat: „Przerwa od smartfona. Co
dobrego może się zdarzyć, gdy odłożysz telefon?”, zwanego dalej „Pracą konkursową”.
Szczegółowe wymagania dotyczące Pracy konkursowej są zawarte w dalszej części
Regulaminu oraz na stronie internetowej konkursu: www.jatyonoff.pl.
§5
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
II. WARUNKI KONKURSU
§6
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Nauczyciela Organizatorowi
do dnia 30 kwietnia 2020 r., oprócz zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4, Pracy
konkursowej
wraz z opisem, w którym znajdą się dodatkowe informacje o Pracy
konkursowej (np. historia powstania zdjęcia, koncepcja autora). Opis zdjęcia nie powinien
przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
2. Każdy Uczestnik, w tym zespół Uczestników, może zgłosić do Konkursu tylko 1 (jedną)
Pracę konkursową.
3. Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszenie, prace konkursowe i opisy do nich, należy wysłać
poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.jatyonoff.pl. Plik ze zdjęciem
i plik z opisem powinny być nazwane w następujący sposób: Jatyonoff_Pseudonim
Uczestnika Konkursu, przy czym Pseudonim Uczestnika nie może zawierać żadnych jego
danych osobowych. Zespół Uczestników wybiera jeden Pseudonim.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie
mniej niż 2400 pikseli. Plik ze zdjęciem nie może przekroczyć 10 MB.
5. Opis zdjęcia powinien zostać przesłany w formacie .doc lub PDF.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do podania w formularzu kontaktowym na stronie
www.jatyonoff.pl swoich danych (imię i nazwisko, reprezentowana szkoła, adres e-mail,
nr telefonu) oraz pseudonimów używanych przez zgłaszanych Uczestników.
7. Dostarczenie Organizatorowi zgłoszenia, Pracy konkursowej oraz opisu oznacza, że
uczeń/uczniowie – autor/autorzy zdjęcia – staje/stają się Uczestnikiem/Uczestnikami
konkursu i akceptuje/akceptują niniejszy Regulamin.
§7
1. Praca konkursowa powinna być wykonana smartfonem i powinna być zgodna z tematem
określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Praca konkursowa może zostać poddana podstawowym zabiegom edycyjnym,
obejmującym kadrowanie, modyfikację nasycenia barw i modyfikację jasności. Nie jest

dozwolone stosowanie fotomontaży – łączenia elementów różnych zdjęć lub dokonywania
zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Przesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika lub
Uczestników Konkursu, jeżeli udział bierze zespół, iż przysługują mu/im wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
4. Prace konkursowe 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 – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych
za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających
przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.
5. W razie niespełnienia kryteriów wskazanych w § 6 i § 7 lub w razie przesłania Pracy
konkursowej po wskazanym terminie, zgłoszenie nie zostanie przyjęte z przyczyn
formalnych.
6. W przypadku gdy praca konkursowa przedstawia wizerunek lub wizerunki osób, Uczestnik
lub Uczestnicy Konkursu zobowiązani są uzyskać od każdej takiej osoby zgodę na
rozpowszechnianie jej wizerunku. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne
z oświadczeniem Uczestnika/Uczestników, jeżeli udział bierze zespół, iż takie zgody zostały
uzyskane i że będą udostępnione organizatorowi Konkursu na jego żądanie, w formie
pozwalającej wykazać fakt ich udzielenia. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
żądania od Uczestnika lub Uczestników Konkursu takich zgód na każdym etapie Konkursu
pod rygorem wykluczenia zgłoszonej pracy z Konkursu.
§8
1. Przesłanie Pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem przez
Uczestnika/Uczestników, jeżeli udział bierze zespół, zgody na jej publikację na stronie
internetowej Konkursu i stronie internetowej Organizatora, przy czym Organizator zastrzega
sobie prawo do swobodnej decyzji o publikacji Prac konkursowych.
2. Przesyłając Pracę konkursową, Uczestnik/Uczestnicy, jeżeli udział bierze zespół, udziela/ją Organizatorowi oraz partnerom Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie
licencji (z prawem sublicencji) na czas nieokreślony na korzystanie z majątkowych praw
autorskich w zakresie pól eksploatacji obejmujących wprowadzenie zdjęcia do pamięci
komputera, korzystanie ze zdjęcia dla celów realizacji Konkursu oraz rozpowszechnianie
zdjęcia w internecie (na stronie Konkursu oraz stronie Organizatora), a także wyraża/-ją
zgodę na dokonanie przez Organizatora w opisie zdjęcia poprawek redakcyjnych
i korektorskich.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej
nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć konkursowych, Uczestnik/Uczestnicy, jeżeli udział
bierze zespół, wyraża/-ją zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej,
nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci
rozpowszechniania zdjęcia konkursowego w publikacji zbiorowej wydanej metodą druku lub
rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w internecie.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
§9
1. Konkurs będzie realizowany w następujących terminach:
do 30 kwietnia 2020 r. – termin dokonywania zgłoszeń;
do 20 maja 2020 r. – ogłoszenie wyników Konkursu.
2. W skład Jury konkursu wchodzą fotografowie zaproszeni przez Organizatora.
Przewodniczący Jury zostanie wskazany przez Organizatora do 30 kwietnia 2020 r.
3. Spośród Prac konkursowych nadesłanych na konkurs, spełniających wymogi formalne,
Jury wyłoni Prace konkursowe, które zostaną nagrodzone. Przy wyborze Jury będzie się
kierowało kryteriami: zrealizowania tematu, innowacyjności pomysłu, wartości artystycznej
i poprawności technicznej.
4. Po przesłaniu Pracy konkursowej Organizatorowi, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do
jej edytowania.
5. Laureatami konkursu zostaną autorzy Prac konkursowych, które uzyskają kolejno
największą liczbę głosów oddanych przez członków Jury. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Jury.
6. Z przebiegu obrad Jury sporządza się protokół.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wskazanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
§ 10
1. W obu kategoriach wiekowych zostaną wręczone nagrody o wartości nie mniejszej niż:
a) I nagroda – 1200 zł
b) II nagroda – 900 zł
c) III nagroda – 600 zł
2. Nagrodę otrzymuje Uczestnik, który brał indywidualny udział w konkursie lub zespół.
W przypadku zespołu uzyskaną przez zespół wartość nagrody dzieli się przez liczbę
członków zespołu i każdy z jego uczestników otrzymuje nagrodę o wartości wynikającej
z tego podziału.
3. Organizator może przyznać także wyróżnienia.
4. Organizator przyzna także nagrodę książkową każdemu Nauczycielowi zgłaszającemu
Uczestnika lub zespół Uczestników, który uzyska tytuł Laureata lub otrzyma wyróżnienie
w Konkursie.
5. Każdy Uczestnik konkursu, Nauczyciel zgłaszający Uczestnika oraz szkoła
reprezentowana przez Uczestnika otrzyma potwierdzenie udziału w Konkursie, w postaci
certyfikatu w formie drukowanej.
6. Nauczyciele zgłaszający Uczestników, którzy uzyskają tytuł Laureata Konkursu lub
otrzymają wyróżnienie, zostaną o tym fakcie powiadomieni za pośrednictwem poczty
elektronicznej i telefonicznie. Nauczyciele pozostałych Uczestników otrzymają w formie
elektronicznej informację o rozstrzygnięciu Konkursu.

7. Nagrody wymienione w ust. 1, 2 i 4, zostaną przekazane przez Organizatora kurierem
na adres szkoły reprezentowanej przez Uczestników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników Konkursu.
8. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony przez szkołę. Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany sposobu przekazania nagrody, o czym poinformuje Nauczycieli zgłaszających
Laureatów i wyróżnionych.
9. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci
Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
11. Nieprzekazanie nagrody na skutek niepodania danych teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Konkursu oznacza
utratę prawa do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora.
IV. REKLAMACJE
§ 11
1 Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych
z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis
przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacje spełniające wymogi formalne, o których mowa w ust. 2, będą rozpatrywane
przez Organizatora w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje
będą wysyłane listem poleconym nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu
wskazanego w poprzednim zdaniu.
5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty ogłoszenia
wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. Nie wyłącza to prawa
uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Społecznego Towarzystwa
Oświatowego oraz na stronie internetowej www.jatyonoff.pl.
2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika w zakresie spełniania
warunków, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać
od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń i przedłożenia określonych dokumentów.
Odmowa Uczestnika w tym zakresie oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Konkursu można kierować na adres e-mail:
jatyonoff@sto.org.pl.
4. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego
wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to
już nabytych praw Uczestników. Każdorazowa zmiana Regulaminu zostanie ogłoszona na
stronie internetowej Organizatora, a uczestnicy zostaną o niej dodatkowo poinformowani
drogą mailową.

Załącznik nr 1
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych podanych wraz z nadesłaną Pracą konkursową jest
Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 39,
kod pocztowy 00-029, tel. (22) 826 78 64, email biuro@sto.org.pl.
Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w STO pełni Inspektor Ochrony Danych,
z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl. Pod
tym adresem zgłaszać można m.in. żądania realizacji praw, o których mowa niżej,
a także wszelkie pytania, wątpliwości bądź zastrzeżenia dotyczące przetwarzania danych.
Jeżeli ktoś nie dysponuje dostępem do poczty elektronicznej może przekazać wiadomość
pisemnie, na adres STO. Zawsze przysługuje też Państwu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do nich, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
przeniesienia
danych
oraz,
jeżeli
przesłanką
pozwalającą
na przetwarzanie danych jest zgoda osoby, prawo do wycofania tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych
w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO).
Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu podanych w zgłoszeniu
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji
o Laureatach i wyróżnionych na stronie internetowej Konkursu, w serwisie www STO,
w profilach STO w mediach społecznościowych oraz w prasie, radiu i telewizji. Podstawą
prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika konkursu.
Dane w zakresie imię i nazwisko Uczestnika są również przetwarzane (w tym publikowane)
w celu oznaczenia autorstwa rozpowszechnianego utworu dla wypełnienia obowiązku
prawnego wynikającego z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Autor utworu ma prawo zastrzec, że utwór będzie publikowany pod pseudonimem lub
anonimowo.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie. Wycofanie zgody Uczestnika przed rozstrzygnięciem konkursu
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wycofanie zgody Uczestnika po
rozstrzygnięciu konkursu spowoduje usunięcie imienia i nazwiska Uczestnika z listy
laureatów oraz w przypadku indywidualnego zgłoszenia – może spowodować brak
możliwości wydania przyznanej nagrody i publikacji nadesłanego utworu (o ile nie
zastrzeżono publikacji pod pseudonimem lub anonimowo).
Dane zostaną usunięte do dnia kolejnej edycji konkursu lub po złożeniu przez Uczestnika
konkursu żądania ich usunięcia albo po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub po
3 latach od ich zebrania, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego
przechowywania i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
w związku z udziałem w konkursie, potrzeba oznaczania autorstwa rozpowszechnianego
utworu, obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych lub przepisów
o rachunkowości itp.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz STO,
w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez STO.

Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela podanych w zgłoszeniu
Dane zbierane są i przetwarzane w celu organizacji konkursu oraz opublikowania informacji
o wynikach Konkursu, w tym imienia i nazwiska Nauczyciela, na stronie internetowej
Konkursu, w serwisie www STO, w profilach Konkursu i STO w mediach społecznościowych
oraz w prasie, radiu i telewizji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda
Nauczyciela.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do
zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. Wycofanie zgody przez Nauczyciela spowoduje, że
dalsza korespondencja z Uczestnikiem lub Uczestnikami kierowana będzie na adres szkoły,
imię i nazwisko Nauczyciela nie zostanie umieszczone obok imion i nazwisk Laureatów,
których ten Nauczyciel zgłosił oraz może spowodować brak możliwości wydania przyznanej
nagrody i/lub dyplomu.
Dane zostaną usunięte do dnia kolejnej edycji konkursu lub po złożeniu przez Nauczyciela
żądania ich usunięcia albo po wycofaniu zgody na ich przetwarzanie lub po 3 latach od ich
zebrania, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania
i przetwarzania np. potrzeba ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku
z udziałem w konkursie, obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych lub
przepisów o rachunkowości itp.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz STO,
w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez STO.
Przetwarzanie wizerunków osób uwidocznionych na fotografiach stanowiących prace
konkursowe
Dane osobowe w postaci wizerunków osób fizycznych występujące na zgłoszonych do
Konkursu zdjęciach przetwarzane są w celu organizacji Konkursu oraz rozpowszechnienia
prac konkursowych na podstawie zgody tych osób lub na podstawie uzasadnionego prawnie
interesu uczestnika Konkursu (autora zdjęcia), jakim jest udział w Konkursie.
Autor pracy konkursowej zobowiązany jest uzyskać, przechować i dostarczyć organizatorowi
- na jego żądanie - zgody na rozpowszechnianie wizerunków osób występujących na zdjęciu,
jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, w szczególności art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wycofanie zgody przez osobę uwidocznioną
na zdjęciu spowoduje zaprzestanie rozpowszechniania zdjęcia.
Dane zostaną usunięte gdy zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu dalszego
rozpowszechniania zdjęcia, lub po złożeniu żądania usunięcia danych, pod warunkiem, że
nie istnieją przesłanki do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z udziałem w konkursie lub
korzystaniem z nagrodzonej pracy konkursowej.
Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w imieniu i na rzecz STO,
w celu i w zakresie oraz przez czas określony przez STO.

