
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „GEO-FOTA”

1.       Warunki ogólne:

1.1. Regulamin  konkursu  fotograficznego  „GEO-FOTA”  (dalej:  „Regulamin”)  określa  warunki  i  zasady
uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.

1.2.  Organizatorem Konkursu  jest  Stowarzyszenie  Geocaching  Warszawa  z  siedzibą  w  Warszawie,  
ul. Sągi 3, (dalej: „Organizator”).

1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu na stronie internetowej
https://geocachingwarszawa.org

1.4. Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), składającą się z min. trzech osób.

1.5.  Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i  polega na opublikowaniu Pracy
Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Celem Konkursu jest:

2.1.  promowanie  geocachingu,  jako  nowej  formy  turystyki  kulturowej,  jednego  ze  sposobów spędzania
czasu wolnego,

     2.2. wybór fotografii mających znaleźć się w planowanym na 2023 rok kalendarzu geocachingowym.

3. Uczestnicy konkursu

     3.1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba bez ograniczenia wiekowego po
przesłaniu na adres email fotokonkurs2022@geocachingwarszawa.org zdjęcia konkursowego

     3.2. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział 
   w konkursie (za łącznik nr 1).

4. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa od grudnia 2021 r.  do września 2022 r. zdjęcia (zrobione w bieżącym miesiącu) przesyłać
można do 20-stego dnia każdego miesiąca (jedna osoba przesyła maksymalnie 3 zdjęcia).

5. Zasady konkursu

     5.1.  Zadanie konkursowe polega na wysłaniu Pracy Konkursowej, tj. zdjęcia o tematyce „geocachigowej”, 
              z opisem (Nick, data i GC kod z okolicy, gdzie wykonane było zdjęcie) na adres e-mail:    
fotokonkurs2022@geocachingwarszawa.org

     5.2  W temacie email należy wpisać hasło konkursu tj. „GEO-FOTA” + nazwa miesiąca  np. „GEO-FOTA”
Styczeń 20222

     5.3  Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 technika wykonania pracy jest dowolna,
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 fotografia może przedstawiać: architekturę, krajobraz, earth cache, obiekty stricte związanie
z keszowaniem (np. super skrzynki)

  Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne: a) format zapisu: JPG; b)
maksymalna wielkość pliku: 16 MB 

5.4.  Spośród  przesłanych  w  każdym  miesiącu  prac  konkursowych  Jury  wybierze  jedno  zdjęcie,  które
znajdzie   się w kalendarzu geocachingowym w 2023 r. 

5.5.  Prace  Konkursowe zawierające  treści  sprzeczne  z  porządkiem prawnym Rzeczypospolitej  Polskiej,
zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także zawierające
treści  niecenzuralne,  ośmieszające,  nieprzyzwoite,  naruszające  powszechnie  akceptowane  zasady
moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają
wymagań określonych niniejszym Regulaminem, nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez
Organizatora.

5.6.  Na  decyzje  Organizatora  o  odrzuceniu  Pracy  Konkursowej  podjęte  na  podstawie  Regulaminu  nie
przysługuje  odwołanie.  Jednocześnie  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  podjętej  decyzji  w
przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

5.7. Fotografie oceniane będą według następujących kryteriów:

 oryginalność i jakość wykonania. 

 zdjęcie musi zostać wykonane po 1. października 2021 roku.

5.8  Informację o wygranej Laureat Konkursu otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z
którego została nadesłana Praca Konkursowa.

5.9  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie: https://geocachingwarszawa.org 

6. Nagrody

6.1. Laureaci poszczególnych miesięcy otrzymają drobne nagrody rzeczowe.

6.2. Nagroda zostanie dostarczona przez operatora pocztowego do Laureata Konkursu po wcześniejszym
przekazaniu Organizatorowi danych adresowych przez Laureata bądź opiekuna prawnego Laureata.

6.3.  Z prac Laureatów poszczególnych miesięcy zostanie  zaprojektowany kalendarz,  który oprócz  zdjęć
zawierać będzie „flagowe” wydarzenia geocachingowe warszawskiej społeczności.

7. Prawa autorskie

7.1   Uczestnik  publikując  Pracę  Konkursową  lub  wyrażając  zgodę  na  taką  publikację,  publikuje  Pracę
Konkursową  na  własne  ryzyko  i  we  własnym  imieniu  oraz  ponosi  odpowiedzialność  za  ewentualne
naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia Pracy Konkursowej w serwisie Facebook lub na
stronach internetowych wymienionych w pkt. 6.3., w szczególności za naruszenie praw autorskich. Uczestnik
tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z
faktu publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora.

  7.2. Uczestnik (bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu) poprzez udział w Konkursie udziela 
jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej pracy konkursowej na rzecz Organizatora (od 
chwili jej udostępnienia), bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących 
polach eksploatacji: 

https://geocachingwarszawa.org/


 w zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu -  wprowadzenia  utworu do pamięci  komputera i  sieci
multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; 

 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu; 

 w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego  dostęp  w  miejscu  i  w  czasie  przez  siebie  wybranym,  w  tym  również  w  ramach  produktów
elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie
on-line. 

Jednocześnie  opiekun  prawny  w  imieniu  Uczestnika  Konkursu  wyraża  zgodę  na  wykonanie  praw
autorskich zależnych,  w szczególności  twórcze przekształcanie,  przerabianie  i  adaptowanie całości  lub
fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej
i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w
celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

7.3.  Przystępując do Konkursu Uczestnik  bądź opiekun prawny w imieniu  Uczestnika wyraża zgodę na
opublikowanie jego pracy konkursowej przez Organizatora na stronie: https://geocachingwarszawa.org,
na  profilu:  https://www.facebook.com/stowarzyszeniegeocachingwarszawa oraz  na  profilu:
https://www.facebook.com/geowarszawa/

8.  Ochrona danych osobowych

8.1.Organizator  jest  administratorem  danych  osobowych  uczestników  Konkursu  w  zakresie  związanym  z  jego
realizacją.

8.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, jego promocji i informowania o
wynikach, oraz zgodnie z jego regulaminem. 

8.3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
z  polskimi  przepisami  dotyczącymi  ochrony  danych  osobowych  i  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).

9. Inne postanowienia

9.1.   Uczestnik  bądź  Opiekun  prawny  Uczestnika  Konkursu  przystępując  do  Konkursu  oświadcza  tym
samym,   że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

9.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

9.3.  Uczestnikom nie  przysługuje  wynagrodzenie  za  uczestnictwo w Konkursie,  ani  za wykorzystywanie
przez Organizatora prac konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w
pkt. 7.3

9.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze
strony Uczestnika, w tym w szczególności  złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu,
Organizator  ma  prawo  wykluczyć  danego  Uczestnika  z  Konkursu.  Od  decyzji  Organizatora  o
wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny.

9.6.  Niniejszy  Konkurs  nie  jest  grą  losową  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  o  grach
hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 8.7. We wszystkich sprawach
nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 (Do wysłania za pomocą e-mail na adres fotokonkurs2022@gecoachingwarszawa.org)

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Ja  (imię  i  nazwisko)  ………………………wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  (imię  i
nazwisko  dziecka)  ………………………………………………………….  w  Konkursie  na  prace
fotograficzne wykonane w konkursie  „#GEO-FOTA”, 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.

2. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka, w razie wygranej na stronie internetowej
https://geocachingwarszawa.org na profilu https://www.facebook.com/geowarszawa/
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