
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "KRYMINALNA PIŁA - ŚLAD" 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Kryminalna Piła - ŚLAD", zwanego dalej 

„Konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury w Pile przy Pl. Staszica 1, 64-920 Piła, 
zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Partnerami konkursu są ̨ organizatorzy i partnerzy strategiczni Festiwalu Kryminału 
"Kryminalna Piła": Szkoła Policji w Pile i Fundacja "Kult Kultury".  

3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji 
przeprowadzenia Konkursu. 

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie papierowej oraz 
na stronie Festiwalu Kryminału "Kryminalna Piła" www. kryminalna.pila. 

 
II. Cele Konkursu 

 
1. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni artystycznej w dziedzinie fotografii. 
2. Podejmowanie próby artystycznego łączenia motywów kryminalnych ze sztuką obrazu.  
3. Dotarcie z ideą festiwalu Kryminalna Piła do grona nowych odbiorców.  

 
III Uczestnicy Konkursu 

 
1. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terenie 

Polski, które zgłoszą ̨ swoje uczestnictwo w Konkursie, zgodnie ze szczegółowymi 
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

2. W Konkursie nie mogą ̨brać ́udziału pracownicy Organizatora, jak również ̇członkowie 
najbliższej rodziny tych osób. 

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują ̨ zasady zawarte w 
Regulaminie Konkursu. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
5. Wyniki zostaną ̨ opublikowane w materiałach na stronie internetowej Festiwalu 

Kryminału "Kryminalna Piła" www. kryminalna.pila, w formie: imię,̨ nazwisko oraz tytuł 
fotografii. Organizator planuje publikować ́wyżej wymienione dane, tj. imię ̨i nazwisko 
oraz tytuł fotografii na portalach społecznościowych.  

6. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie 
danych osobowych uczestników konkursu (imię,̨ nazwisko, wiek, numer telefonu oraz 
adres e-mail) w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji 
koniecznych dokumentów dot. konkursu. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach 
promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w 
Internecie jako formę ̨ promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól 
eksploatacji obejmujących w szczególności: 

a) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu 
(prasa, radio, telewizja, Internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów 
medialnych), 

b) wykorzystanie do celów marketingowych i promocji Organizatora, w tym realizacji 
wystawy pokonkursowej. 



 
IV Przebieg Konkursu 

 
1. Czas trwania Konkursu: od dnia 4 września 2020 r. od godz. 21.00 do dnia 25 września 

2020 r., do godz. 15:00. 
2. Do udziału w Konkursie uprawnia złożenie autorskiej pracy fotograficznej określonej w 

paragrafie V pkt. 1 Regulaminu, według wytycznych określonych w paragrafie V pkt. 2 
Regulaminu wraz z dokumentami określonymi w paragrafie V pkt. 3.1 Regulaminu, w 
terminie wskazanym w paragrafie IV pkt. 1. Regulaminu. 

3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 
podania skutkuje utratą prawa do udziału w Konkursie. 

4. Podanie danych teleadresowych zawartych w Formularzach zgłoszeniowych do 
konkursu (załącznik 1) jest warunkiem koniecznym dla wydania nagrody Uczestnikowi. 

 
V. Prace konkursowe 

 
1. Uczestnicy zgłaszają ̨ do Konkursu prace odpowiadające podanemu tematowi: 

"Kryminalna Piła - ŚLAD".  
2. Wymogi formalne i techniczne: 
a) zdjęcia powinny być ́ wywołane na papierze o formacie minimum 21 x 30 cm, 

dopuszczalne są większe formaty. Autorzy zwycięskich fotografii zobowiązani są do 
dostarczenia organizatorowi cyfrowej wersji umożliwiającej publikację (o 
rozdzielczości min. 300 dpi) przed otrzymaniem nagrody.  Organizator zastrzega sobie 
prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej. 
Niedostarczenie cyfrowej wersji powoduje dyskwalifikację pracy i wykluczenie 
Uczestnika z udziału w Konkursie; 

b) każdy z Uczestników Konkursu może przesłać ́od 1 do 2 fotografii, które będą oceniane 
pojedynczo. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż ̇2 zdjęć ́Jury 
nie będzie oceniało żadnego zdjęcia i zdyskwalifikuje uczestnika; 

c) nie zezwala się ̨ stosowania fotomontaży i/lub kolaży, polegających na łączeniu 
elementów pochodzących z rożnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej 
kompozycji zdjęcia. Nie będą ̨ również ̇ akceptowane prace, z których jakiekolwiek 
elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej; 

d) każda fotografia powinna zostać ́ opisana drukowanymi literami na odwrocie wg 
schematu stanowiącego załącznik nr 2, tj. imieniem i nazwiskiem autora, tytułem 
pracy, 

e) prace konkursowe powinny być ́dostarczone osobiście lub listownie (w usztywnionej 
kopercie) do Regionalnego Centrum Kultury, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła, z dopiskiem – 
„Kryminalna Piła - ŚLAD", do dnia 25 września 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data 
wpływu do siedziby Organizatora). Organizator nie bierze odpowiedzialności za 
ewentualne uszkodzenie lub zaginiecie prac przesłanych pocztą. 

f) organizator nie zwraca Uczestnikom prac konkursowych, w tym prac 
zdyskwalifikowanych, jak również ̇wyłączonych z Konkursu. Po zakończeniu wystawy 
pokonkursowej prace zostaną komisyjnie zniszczone. 

3. Wymogi prawne: 
a) do autorskich prac fotograficznych powinny być ́dołączone następujące dokumenty: 

Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem (załącznik nr 1). 



b) Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac nadesłanych na 
Konkurs na stronie internetowej Festiwalu Kryminału "Kryminalna Piła" 
(www.kryminalnapila.pl) oraz w mediach społecznościowych, a także na wystawie 
pokonkursowej, w ewentualnych materiałach pokonkursowych. Administratorem 
danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Pile, Pl. Staszica 1, 64-920 Piła. 

c) Osoba zgłaszająca prace na Konkurs udziela Organizatorowi nieodpłatnej i 
niewyłącznej licencji na publikację przysłanych zdjęć ́ lub ich fragmentów w celach 
związanych z Konkursem, reklamą i promocją Organizatora lub Partnerów. 

d) osoba zgłaszająca prace na Konkurs oświadcza, że przysługują ̨ jej wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie, jest autorem zdjęcia oraz, że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają ̨zgodę ̨na publiczne udostępnianie ich wizerunku.  

 
VI. Ocena prac i ogłoszenie wyników 

 
1. Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi regulaminowe, zostaną ̨ poddane 

ocenie przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. 
2. Spośród nadesłanych fotografii Jury wyłoni Laureatów - I miejsce, II miejsce, III miejsce. 
3. Werdykt Jury jest ostateczny. 
4. Wyniki Konkursu zostaną ̨ ogłoszone podczas finałowej gali Festiwalu Kryminału 

"Kryminalna Piła 2020" dnia 10 października 2020 roku oraz opublikowane na stronie 
internetowej www.kryminalnapila.pl, najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od 
ogłoszenia wyników, tj. do 13 października 2020 r. 

 
VII. Nagrody 

 
1. Nagrody w Konkursie stanowią ̨nagrody rzeczowe: 
a) I miejsce o wartości 750 zł; 
b) II miejsce o wartości 500 zł; 
c) III miejsce o wartości 250 zł; 
d) a także publikacja prac na wernisażu pokonkursowym podczas trwania gali finałowej 

Festiwalu Kryminału "Kryminalna Piła 2020" - za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. 
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają ̨zgodę ̨na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

tj. imienia i nazwiska, wizerunku i wypowiedzi, wieku oraz prac przesłanych do 
Konkursu w na wernisażu pokonkursowym, na liście Laureatów, przez Organizatora, 
Partnerów, Jury oraz Sponsorów Konkursu, publikowanych w materiałach 
marketingowo-promocyjnych, w szczególności na stronie internetowej oraz w 
mediach społecznościowych, za ich uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie (załącznik nr 
1).   

3. Nagrody w Konkursie nie podlegają ̨ wymianie na gotówkę ̨ ani na inne nagrody 
rzeczowe. 

 
VIII. Postanowienia końcowe 

 
1. Przekazanie prac konkursowych jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika 

oświadczenia, że zgłoszone prace nie będą ̨ naruszały praw osób trzecich, ani im 
zagrażały, w szczególności nie będą ̨ naruszały ich majątkowych i osobistych praw 
autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę ̨trzecią z roszczeniami wynikającymi 



z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik zwolni Organizatora z 
wszelkiej odpowiedzialności względem osoby trzeciej z tego tytułu, a w przypadku, 
gdyby Organizator poniósł koszty lub wydatki z tytułu zgłoszonych roszczeń́, Uczestnik, 
który zgłosił kwestionowane prace zwróci Organizatorowi wszelkie koszty i wydatki 
poniesione przez niego. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród 
Laureatom z powodu braku możliwości kontaktu z Laureatem lub odmowy przyjęcia 
nagrody lub podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych, 
uniemożliwiających przekazanie nagrody. 

3. Reklamacje i roszczenia związane z Konkursem należy zgłaszać ́Organizatorowi drogą 
elektroniczną, na adres: sekretariat@rck.pila.pl najpóźniej do dnia 20 października 
2020 r. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą ̨ rozpatrywane. 
Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie w ciągu 10 dni roboczych od 
jej otrzymania. O zachowaniu terminu decyduje data zarejestrowania maila od 
Uczestnika przez system Organizatora. 

4. Każdy z uczestników przez zgłoszenie udziału w Konkursie akceptuje zasady i 
postanowienia Regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem 
lub zaniechaniem osób trzecich, w szczególności operatora pocztowego, firm 
kurierskich, oraz za działania lub zaniechania Uczestników. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika 
nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych w trakcie zgłoszenia. 

7. Organizator może wykluczyć ́Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia 
przez Uczestnika postanowień́ Regulaminu. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Pile, Pl. Staszica 1, 64-

920 Piła, adres e-mail: sekretariat@rck.pila.pl. 
2. Dane przetwarzane są ̨na podstawie: art. 6 ust. 1a rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie 

dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym 
poniżej. 

3. Dane przetwarzane są ̨w celu wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie Fotograficznym 
"Kryminalna Piła - ŚLAD", obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej 
organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z 
konkursem, jak również ̇ jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą ̨ przechowywane do 
momentu wycofania zgody przez osobę,̨ której dane dotyczą.̨ 

4. Dostęp do danych będą ̨miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w 
zakresie realizacji konkursu. 

5. Informujemy, że uczestnikowi konkursu przysługują ̨ następujące prawa dotyczące danych 
osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych 
osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych 
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

6. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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). 

 


