REGULAMIN KONKURSU
Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Warsaw
Photography Awards pod nazwą „WPA” (w niniejszym regulaminie: „Konkurs”).
Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
1.

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem II Edycji Konkursu Fotograficznego Warsaw Photography Awards, zwanego dalej
Konkursem, jest K Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kredytowej 6, 00-062 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000770530, NIP: 5223149457, Regon: 382504090, zwany dalej
Organizatorem.
1.2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej - serwisu
należącej do Organizatora.

http://www.wpawards.pl

1.3. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia
i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.
1.4. Konkurs rozpocznie się dn. 30 czerwca 2019r. i trwać będzie do dnia 7 grudnia 2019r.
1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu o czym niezwłocznie poinformuje
Uczestników Konkursu, m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.wpawards.pl oraz za pośrednictwem
kanałów komunikacyjnych social media.
1.6. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata.
1.7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.8. Udział w Konkursie jest płatny. Szczegóły płatności, w tym wysokość opłat, termin uiszczenia opłaty oraz
sposobu dokonania opłaty określa rozdział „Opłaty” oraz jest umieszczony na stronie www.wpawards.pl
1.9. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez
Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą
rozpoczęcia Konkursu wskazaną w niniejszym regulaminie ppkt 1.4. O odwołaniu Konkursu lub jego
skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej
www.wpawards.pl
1.10. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
1.11. Celem Konkursu jest wyłonienie przez Jury Konkursu 10 osób spośród uczestników Konkursu
w każdej kategorii. Jedno pierwsze miejsce, jedno drugie miejsce, jedno trzecie miejsce oraz 7 laureatów w
każdej z kategorii konkursowej ogłoszonej w danej edycji. Organizator Konkursu dopuszcza możliwość
nagrodzenia wybitnej pracy nagrodą specjalną – Grand Prix.
1.12. W ramach II Edycji Konkursu Warsaw Photography Awards Organizator ogłasza kategorie konkursowe:
- Portret
- Podróże
- Rodzina
- Mobilne - zdjęcia wykonane tylko telefonem komórkowym.
2. UCZESTNICY KONKURSU
2.1. Udział w Konkursie jest odpłatny i dobrowolny. Jury rozpatruje tylko te zdjęcia uczestników, które zostały
opłacone. Termin opłat określony został w Regulaminie w rozdziale „Opłaty”.

2.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa
w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie
z Regulaminem.
2.3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które zapoznały się, zaakceptowały oraz
zobowiązują do stosowania zapisów niniejszego Regulaminu oraz spełniają w momencie wzięcia udziału
w Konkursie łącznie następujące warunki:
- ukończyły 18. rok życia lub posiadają stosowne upoważnienie opiekuna prawnego;
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
- posiadają dostęp do Internetu;
- posiadają aktywny adres e-mail;
- zaakceptowały Regulamin.
2.4. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za
uprzednią zgodą ich przedstawicieli ustawowych wyrażoną w formie pisemnej, której wzór dostępny jest na
stronie www.wpawards.pl i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pisemna zgoda powinna zostać przesłana do
Organizatora w formie skanu na adres: zgody@wpawards.pl do dnia 31 października 2019r do godz. 23:59. Tytuł
maila powinien zawierać Imię i Nazwisko niepełnoletniego Uczestnika, którego zgoda dotyczy i którego prace
wezmą udział w konkursie.
2.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby będące stronami umów
cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora
jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.6. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika z Konkursu przed zakończeniem trwania Konkursu, w tym
pozbawić go Nagrody, jeśli dany uczestnik jest do niej uprawniony, w sytuacji, gdy uczestnik narusza
postanowienia Regulaminu lub gdy Organizator uzna udział Uczestnika w Konkursie za sprzeczny z dobrymi
obyczajami, obowiązującym prawem, z właściwym wizerunkiem Organizatora, osób go reprezentujących,
Konkursu lub ze swoim własnym interesem w sensie materialnym bądź moralnym. Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestnika o podjęciu takiej decyzji wraz z jej uzasadnieniem.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 3.3. Regulaminu. Osoby, które posiadają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć
udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, zgodnie z pkt 2.4.
Regulaminu (Załącznik nr1). Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami”.
3.2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 3.1 powyżej, w przypadku
Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę
na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć
nadesłanych przez Uczestników.
3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora oraz najbliżsi
członkowie rodzin tych osób, jak również osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu
i przeprowadzeniu Konkursu.
3.4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do Konkursu była
wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów
jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom,

przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań
oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.
4. CZAS TRWANIA
4.1. Konkurs rozpoczyna się 30 czerwca 2019 roku o godzinie 00:01 i trwa do dnia 7 grudnia 2019 roku.
4.2. Szczegółowe terminy dotyczące poszczególnych etapów konkursu:
4.2.1. Konkurs rozpoczyna się 30 czerwca 2019 roku o godzinie 00:01, a termin ten stanowi początek
możliwości nadsyłania prac konkursowych.
4.2.2. Okres nadsyłania prac konkursowych: od 30 czerwca 2019 roku o godzinie 00:01 do 31
października 2019 roku do godziny 23:59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w
Konkursie.
4.2.3. Ostateczny termin dokonywania opłat to 31 październik 2019 roku do godziny 23:59.
4.2.4. 1-15 listopad 2019 roku praca Jury.
4.2.5. 7 grudzień 2019 roku ogłoszenie wyników w trakcie wernisażu. Dokładną lokalizację oraz czas
Eventu Organizator przekaże wszystkim Laureatom z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Organizator nie
pokrywa kosztów przejazdów ani zakwaterowania na czas trwania Eventu.
5. ZGŁOSZENIA
5.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
www.wpawards.pl. Regulamin stanowi integralną część formularza. Wypełnienie formularza i zgłoszenie
udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.2. Korzystanie z serwisu www.wpawards.pl odbywa się zgodnie z regulaminem serwisu.
5.2.1. W formularzu zgłoszeniowym należy wprowadzić imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika
Konkursu, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją
Konkursu.
5.2.2. Należy wskazać wybraną przez Uczestnika kategorię konkursową: portret, podróże, fotografia
rodzina i/lub fotografia mobilna.
5.2.3.
Nazwy
przesyłanych
zdjęć
powinny
być
opisane
jako:
KategoriaKonkursu_ImięNazwiskoUczestnika_NazwaZdjęcia,
5.2.3.1. W przypadku kategorii:
„portret” – Portret_ImięNazwisko_NazwaZdjęcia
„podróże” – Pozdróże_ImięNazwisko_NazwaZdjęcia
„rodzina” – Rodzina_ImięNazwisko_NazwaZdjęcia
„mobilne” – Mobilne_ImięNazwisko_NazwaZdjęcia
Zdjęcia z nieprawidłowymi nazwami plików nie będą brane pod uwagę, a Uczestnik zostanie poproszony o
przesłanie prawidłowych nazw plików. Wszystkie pliki powinny być zapisane w formacie JPG a
maksymalny rozmiar zdjęcia nie powinien przekraczać 3Mb. Nie akceptujemy plików z portali do ściągania
plików.
5.2.4. Uczestnik może zgłosić to samo zdjęcie w różnych kategoriach.
5.2.5. Uczestnik w ramach jednego zgłoszenia może przesłać zdjęcia do jednej jak i do kilku

wybranych przez siebie kategorii.
5.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę, aby jego Imię i Nazwisko i nazwa zdjęcia,
zostały umieszczone na listach rankingowych i/lub zostały wykorzystane w inny sposób określony w
niniejszym Regulaminie, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
5.4. Należy wnieść opłatę zgodnie z Regulaminem w rozdziale “Opłaty”.
5.5. Zdjęcia nadesłane do Konkursu mogą być
http://www.wpawards.pl/ oraz w social mediach Organizatora.

automatycznie

publikowane

na

stronie

5.6. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 30 czerwca 2019 roku od godziny 00:01 do 31
października 2019 roku do godziny 23:59 - decydować będzie data przesłania zdjęć, wniesienie opłaty,
oraz przesłanie niezbędnych i wymaganych przez Organizatora zgód i oświadczeń w przypadku osób o których
mowa w pkt 2.4 niniejszego Regulaminu.
5.7. Uczestnik Konkursu przesyłając zdjęcia oświadcza tym samym, iż:
- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, oraz że wszystkie osoby
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne
udostępnianie fotografii przez Organizatora, na stronie www.wpawards.pl na potrzeby realizacji i promocji
Konkursu w taki sposób, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji
Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji albumu pokonkursowego oraz
wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w konkursie fotograficznym, a także na przekazanie
zdjęć w celu ich oceny przez Jury.
5.8. Każdy Uczestnik może przesłać nieograniczoną ilość fotografii w każdej z kategorii tematycznych, zgodnie
z warunkami uczestnictwa w konkursie, po uiszczeniu stosownej opłaty określonej w regulaminie.
5.9. Przesłane zdjęcia mogą powstać w dowolnym czasie. Organizator nie ogranicza daty powstania zdjęcia.
5.10. W przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych uczestnika lub dziecka, które ukończyło
13 rok życia, a nie ukończyło 18 roku życia, dodatkowo Uczestnik winien przesłać zgodę przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt 2.4. (Załącznik nr 1). Skan zgody powinien zostać
przesłany na skrzynkę e-mail Organizatora: zgody@wpawards.pl do dnia 31 października 2019r do godz.
23:59. Tytuł maila powinien zawierać Imię i Nazwisko niepełnoletniego Uczestnika, którego zgoda dotyczy
i którego prace wezmą udział w konkursie.
5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika
lub niezaktualizowanie danych, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
5.12. W przypadku podejmowania przez Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem
lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi
obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników
i wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa
Organizatora do dochodzenia od Uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
5.13. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik Konkursu
oświadcza, iż:
5.13.1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że
wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku
oraz publiczną ekspozycję.
5.13.2. Zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wpawards.pl w czasie trwania Konkursu
oraz po jego zakończeniu. Zgoda obejmuje również publikacje na kontach społecznościowych
Organizatora.
5.13.3. W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska,
miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz
Organizatora, na stronie internetowej www.wpawards.pl, kont social media Organizatora, a także na ich
wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora oraz Partnerów, w tym w
szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i
w
czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie,
TV, w albumie pokonkursowym, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia,

wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na
obróbkę redakcyjną i komputerową (bez ingerencji w treść zdjęcia) jak również na udzielanie dalszej
licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.
5.13.4. Zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku
pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze
stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt 5.7.1. ureguluje wszystkie
związane z tym faktem koszty.
5.14. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie
okazało się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, Uczestnik, w przypadku ewentualnych
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje
wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa
powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu
przyznanej przez Organizatora nagrody.
5.15. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach www.wpawards.pl oraz kontach social media
Organizatora w dniu 7 grudnia 2019 roku.
6. OPŁATY
6.1. Udział w Konkursie jest odpłatny. Uczestnik Konkursu, poprzez wysłanie zdjęcia zgłasza się do Konkursu
uiszczając opłatę, w taki sposób, że:
6.1.1. Opłata w wysokości 25 zł za przesłanie do Konkursu do 7 zdjęć.
6.1.2. Każde kolejne 7 zdjęć, wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 25zł.
6.2. Organizator nie ogranicza Uczestnika Konkursu co do ilości nadesłanych zdjęć, jednak za każde 7 zdjęć musi
zostać wniesiona opłata w wysokości 25 zł.
6.3. Jeśli któreś ze zdjęć przesłanych przez Uczestnika Konkursu do Organizatora, będą naruszały wątpliwość,
że przesłane fotografie mogą naruszać prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których
Organizator poweźmie wątpliwość, że naruszają którykolwiek warunek Regulaminu, nie będą uwzględnione i
zostaną niezwłocznie usunięte. W takim przypadku Uczestnik Konkursu nie może rościć praw do zwrotu od
Organizatora poniesionej opłaty ani przesłać w miejsce zdyskwalifikowanego zdjęcia kolejnego.
6.4. Termin płatności od 30 czerwca 2019 od godziny 00:01 do 31 października 2019 roku do godziny 23:59.
Sposób dokonywania opłat następuje poprzez:
Formularz na stronie www.wpawards.pl
System PayU
system PayPal (Identyfikator konta handlowca Q3D4GAC2ML474) lub
wpłatę na rachunek bankowy Organizatora:
PLN - PKOBP 06 1020 1013 0000 0102 0401 9519
EURO - IBAN: PL37 1020 1013 0000 0502 0405 0290, BIC: BPKOPLPW

7. PRZEBIEG KONKURSU
7.1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi w okresie od 30 czerwca 2019 roku od godziny 00:01
do 31 października 2019 roku do godziny 23:59 wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.wpawards.pl lub wysłać zdjęcia na adres e-mail: konkurs@wpawards.pl oraz wnieść opłatę, zgodnie z
rozdziałem „Opłaty”
7.2. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu
i udzieleniu Organizatorowi wszelkich zgód i oświadczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Udzielenie oświadczeń i zgód jest dobrowolne, ale jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7.3 Fotografie przesłane do Organizatora nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób
trzecich, w szczególności:
- zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym,
rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
- zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze
względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, czy wyznanie;
- zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób; - zabronione jest
zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim;
- zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu
terroryzmu;
- zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;
- zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;
- zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków
towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;
- zabronione jest zamieszczenie w ramach Zadania Konkursowego treści promujących działania lub produkty
7.4. Przesłane fotografie, co do których Organizator poweźmie wątpliwość, że mogą one naruszać prawa osób
trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także co do których Organizator poweźmie
wątpliwość, że naruszają którykolwiek warunek Regulaminu nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną
niezwłocznie usunięte.
7.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń
konkursowych w imieniu osób trzecich. Takie zgłoszenia nie będą uwzględnione w Konkursie i zostaną
usunięte.
7.6. Z uwagi na to, iż nadesłane zdjęcia służą do przeprowadzenia Konkursu, a udział w Konkursie nie gwarantuje
jakiejkolwiek ich publikacji przez Organizatora, jakiekolwiek żądania lub roszczenia uczestników Konkursu z
tytułu nie zamieszczenia nadesłanych zdjęć są wyłączone.
7.7. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik
Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich
oraz pokryć wszelkie koszty Organizatora poniesione z tego tytułu.
7.8. Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
- Zgodność przesłanej pracy z tematem Konkursu,
- Oryginalność,
- Kreatywność,
- Subiektywnych odczuć
8. OCENA ZDJĘĆ
8.1. Wszystkie nadesłane zdjęcia podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
8.2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu nadsyłania zdjęć konkursowych, we wszystkich kategoriach,
biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii.
8.3. Jury na pierwszym etapie wyłoni zdjęcia zakwalifikowane do finału Konkursu. Osoby, których zdjęcia
zostały zakwalifikowane do finału Konkursu, zwane są dalej „Laureatami”.

8.4. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
8.5. Laureaci mogą zostać poproszeni, w momencie otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do finału
Konkursu, o przesłanie na adres mailowy Organizatora plików cyfrowych umożliwiających wydruk w formacie
60x90 cm.
Uwaga: W przypadku wysyłki plików cyfrowych prosimy o uwzględnienie następującej specyfikacji:
- format: JPG - najlepsza jakość
- kolory w standardzie: RGB
- rozdzielczość: 300 dpi
8.6. Nieprzesłanie pliku cyfrowego zwycięskiego zdjęcia w terminie 3 dni od chwili wskazania przez
Organizatora oznacza dyskwalifikację z Konkursu.
9. KOMISJA KONKURSOWA
9.1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania
oceny prawidłowości dokonania zgłoszeń konkursowych, oceny zdjęć przesłanych w ramach zadania
Konkursowego i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
9.2. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora Konkursu. 9.3. Decyzje podjęte przez Komisję
są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
10. NAGRODY
10.1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:

Za Grand Prix Konkursu:
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NA SYCYLII
Organizowane przez Naszą Akademię Fotografii akademianaf.com
Łączna wartość nagród: 5000 zł
Za 1 miejsce w każdej kategorii:
Wartość nagród 2000zł.
Za 2 miejsce w każdej kategorii:
Wartość nagród 1500zł
Za 3 miejsce w każdej kategorii:
Wartość nagród 1200zł
7 wyróżnień dla Laureatów w każdej kategorii:
Wartość nagród 500zł
10.2. Organizator Konkursu oświadcza, że pokryje kwotę należnego podatku dochodowego w wysokości 10%
wartości danej nagrody, przekraczającej kwotę 2000 zł, stosownie do wymogów ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora na konto właściwego Urzędu
Skarbowego.
10.3. Dodatkowo wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na www.wpawards.pl oraz
kontach social media Organizatora.

10.4. Zwycięskie zdjęcia (Grand Prix, 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 7 Laureatów w każdej kategorii)
zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Wernisażu kończącego Konkurs.
10.5. Uczestnicy Konkursu swoje Zwycięskie zdjęcia (Grand Prix, 1, 2 i 3 w każdej kategorii miejsce oraz
7 Laureatów w każdej kategorii) będą mogli sprzedawać w formie odbitek poprzez stronę internetową
Organizatora www.wpawards.pl
10.6. Nagrody zostaną wręczone podczas Wernisażu pokonkursowego w dniu 7 grudnia 2019 roku.
10.7. Nagrody dla Zwycięzców Konkursu, nieodebrane podczas Wernisażu pokonkursowego, zostaną dostarczone
przesyłką kurierską na wskazany przez zwycięzcę Konkursu adres. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony
poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu
przekazania nagrody, o czym poinformuje wyżej wskazane osoby.
10.8. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma
ponadto prawa do scedowania nagrody na inna osobę.
10.9. Nagrody nieodebrane do 30 czerwca 2020 r. przechodzą na własność Organizatora.
10.10. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni warunków określonych niniejszym Regulaminem lub
nie odbierze nagrody w terminie wyznaczonym przez Organizatora, zostanie zdyskwalifikowany z Konkursu,
zaś nagrody przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
10.11. Zwycięzcy Konkursu przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
10.12. Nieprzekazanie nagrody wskutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania
nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza dyskwalifikację
z Konkursu oraz utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatora.
11. PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘĆ PRZESŁANYCH DO KONKURSU
11.1. Przesłane zdjęcia Konkursu muszą być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu, który musi
posiadać całość praw autorskich do nich, wobec czego żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek
roszczeniami przeciwko Organizatorowi w przypadku korzystania z tych fotografii podczas i w celach
związanych z Konkursem.
11.2. Przesłane zdjęcia konkursowe nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr
osobistych i praw autorskich majątkowych i/lub osobistych oraz praw do znaków towarowych;
11.3. Z chwilą przesłania przez Uczestnika Konkursu zdjęć w ramach zadania konkursowego, będących
elementem Zgłoszenia Konkursowego, stanowiących utwór fotograficzny w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Uczestnik
Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji,
przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Organizatora do korzystania z
utworu fotograficznego na wszelkich znanych polach eksploatacji zdjęcia, w szczególności na następujących
polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
b) wprowadzenie zdjęcia do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy tworu;
c) wprowadzenie zdjęcia do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci
multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;
d) wykorzystanie zdjęcia dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości
potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Organizatora lub ich następców prawnych, w tym w szczególności
wykorzystanie utworu fotograficznego dla celów promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora,
publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Organizatora;

e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu fotograficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności na łamach magazynów, stron internetowych oraz
social media należących do Organizatora.
11.4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń, w szczególności w zakresie
wynagrodzenia lub odszkodowania, względem Organizatora z tytułu korzystania przez Organizatora ze zdjęcia
przesłanego przez Uczestnika Konkursu, w sposób powyżej wskazany.
12. DANE OSOBOWE
12.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest K sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Kredytowej 6, 00-062 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000770530, NIP: 5223149457, Regon: 382504090, adres kontaktowy e-mail: rodo@wpawards.pl (dalej
„Administrator”).
12.2. Dane osobowe Uczestników, w tym Uczestników, którzy zdobyli nagrodę w konkursie będą przetwarzane
w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Uczestników, którzy zdobyli
nagrodę
w konkursie) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych i
promocyjnych Konkursu lub K sp. z o.o.
12.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO z następującymi wyjątkami:
w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dane osobowe
przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć
możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
12.4. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
12.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w tym
do otrzymania ewentualnej Nagrody.
12.6. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
12.7. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
a) Imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
12.8. Organizator będzie zbierał ponadto od wszelkich nagrodzonych Uczestników następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłka nagrody),
b) PESEL (jeśli nagroda wymaga rozliczenia podatkowego),
c) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,
12.9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.10. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach)
o wynikach Konkursu.

12.11. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
12.12. Dane Uczestników nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
przepisami prawa oraz sytuacji, gdy nagrodę sponsoruje podmiot zewnętrzny zwany Sponsorem i gdy Nagrodę
należy wysłać do Laureata drogą kurierską. W takim przypadku odbiorcą danych będzie Sponsor, kurier oraz
dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym
przechowywane są dane osobowe.
12.13. W przypadku udzielenia nieobowiązkowej zgody marketingowej odbiorcami danych będą: Sponsor,
agencje reklamowe i marketingowe świadczące usługi na rzecz Organizatora, dostawca serwera, podmioty
świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe.
12.14. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
w szczególności do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, w tym do końca okresu przewidzianego
do złożenia i rozpatrzenia reklamacji związanych z Konkursem albo do cofnięcia stosownej zgody przez
Uczestnika.
12.15. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń
oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

13. REKLAMACJE
13.1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie elektronicznej, na adres
e-mail Organizatora: reklamacje@wpawards.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
13.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon
kontaktowy oraz szczegółowy opis przyczyny reklamacji.
13.3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele
Organizatora.
13.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
13.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni
od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.
13.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa
uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
14.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu
Internetowego z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
14.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- roszczenia osób trzecich w związku z wykorzystaniem jej wizerunku w zdjęciu konkursowym przesłanym
przez Uczestnika,

- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie
przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od
Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem 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) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia
2016/679.
15.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe,
a konkretnie: imię, nazwisko oraz adres e-mail jest K sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kredytowej 6,
00-062 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000770530,
NIP: 5223149457, Regon: 382504090, e-mail: rodo@wpawards.pl.
15.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.
15.4. O ile Uczestnik wyrazi odrębne stosowne zgody: może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty
handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.wpawards.pl), Organizator może kontaktować
się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.
15.5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.wpawards.pl,
15.6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte
w Regulaminie.
15.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu
Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
15.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje
uczestników na stronie internetowej www.wpawards.pl.
15.9. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą
nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
15.10. Dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz udostępnienie platformy internetowej dla publicznego
udostępniania zdjęć, stanowią jedyne świadczenie Organizatora na rzecz Uczestnika z tytułu licencji na
korzystanie ze zdjęcia. Uczestnikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tego tytułu.
15.11. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie www.wpawards.pl.
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