Regulamin konkursu fotograficznego
§1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Studencki Kadr – Ja i Mój Wydział”,
zwanego dalej „Konkursem” jest komisja ds. promocji Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki Śląskiej, zwana dalej „Organizatorem”.
§2. Konkurs trwa od 20.03.2017 do dnia 19.04.2017.
§3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca studentem Wydziału Organizacji i
Zarządzania Politechniki Śląskiej w trakcie trwania konkursu (wyklucza się utwory
współautorskie).
§4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia, na którym widoczny jest
Wydział Organizacji i Zarządzania (wnętrze, zewnętrze i elementy najbliższego otoczenia).
§5. 1. Uczestnicy zgłaszają wykonane przez siebie zdjęcia do udziału w konkursie poprzez
wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego i dołączenie pliku z cyfrową wersją
zdjęcia.
2. Dopuszczalne formaty plików to: .jpg, .png, .bmp.
3. Wymagana rozdzielczość zdjęcia to nie mniej niż 1500x1500px.
4. Jeżeli fotografia prezentuje wizerunki osób, musi być zgodna z przepisami powszechnie
obowiązującymi w tym zakresie. Na żądanie organizatora uczestnik przedłoży w ciągu 3 dni
pisemną zgodę na publikację wizerunku osoby lub osób uwiecznionych na zdjęciu.
5. Uczestnik zgłaszając zdjęcie lub zdjęcia musi:
a) podać Organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym swoje poprawne dane osobowe w
zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail,
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i
rozstrzygnięcia konkursu.
8. Wielkość pliku nie może przekroczyć 5 MB.
9. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.
10. Uczestnik nie może przesłać zdjęć zgłoszonych w innym konkursie.
§6. Uczestnicy mogą przed nadesłaniem poddać zdjęcia obróbce polegającej wyłącznie na
rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji lub konwersji koloru całego zdjęcia. Inne zmiany są
zabronione.
§7. 1. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych wskazanych w §5 i §6 zostanie
odrzucone.
2. Organizator ma również prawo odrzucić zdjęcie naruszające dobra osobiste lub prawa
majątkowe osób trzecich. Dowód przeciwnego stanu rzeczy obciąża uczestnika.
§8. 1. Zdjęcia ocenia komisja konkursowa (zwana dalej Komisją) powołana przez
Organizatora, składająca się z przedstawiciela samorządu studenckiego, kół naukowych oraz
pracowników wydziału i członka komisji ds. promocji Wydziału Organizacji i Zarządzania.
Skład Komisji zostanie podany do wiadomości uczestników na stronie fanpage:
facebook.pl/WOiZ.PolSl.
2. Kryteriami oceny zdjęć są wartość artystyczna, jakość i oryginalność, a także realizacja
tematu konkursu.
3. Komisja dokona oceny zdjęć w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu.

4. Komisja wybierze 3 zdjęcia i wskaże, które z nich zajęło pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznaniu konkretnego miejsca, jak też o przyznaniu
konkretnego miejsca więcej niż jednej osobie (ex aequo).
5. Komisja może również wskazać, które zdjęcia zostaną wyróżnione.
6. Rozstrzygnięcie Komisji jest wiążące dla uczestników konkursu.
7. Komisja zawiadomi autorów prac, o których mowa w ust. 4 i 5 drogą mailową oraz ogłosi
wyniki konkursu na fanpage Organizatora.
8. Obrady Komisji są niejawne.
§9. 1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a) za zajęcie pierwszego miejsca – pendrive, puzzle dedykowane (z nadrukiem wskazanym
przez zwycięzcę), t-shirt, kubek i filiżanka z logiem Wydziału Organizacji i Zarządzania, oraz
dwa kody uprawniające do odbioru dużej kawy w wydziałowym bufecie.
b) za zajęcie drugiego miejsca – pendrive, t-shirt i kubek z logiem Wydziału Organizacji i
Zarządzania, oraz dwa kody uprawniające do odbioru dużej kawy w wydziałowym bufecie.
c) za zajęcie trzeciego miejsca – pendrive, t-shirt i kubek z logiem Wydziału Organizacji i
Zarządzania, oraz jeden kod uprawniające do odbioru dużej kawy w wydziałowym bufecie,
d) za wyróżnienie – długopis, smycz na klucze oraz ołówek z logiem Wydziału Organizacji i
Zarządzania, oraz jeden kod uprawniające do odbioru dużej kawy w wydziałowym bufecie.
2. Każdy z otrzymanych kodów na dużą kawę uprawnia do odbioru dwóch małych kaw w
zależności od woli nagrodzonego.
3. Sponsorami nagród są:
a) Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechniki Śląskiej – puzzle, kubki, filiżanka, t-shirty,
smycze na klucze, długopisy, ołówki.
b) Właściciel bufetu funkcjonującego na parterze budynku „B” Wydziału Organizacji i
Zarządzania, Politechniki Śląskiej – zaproszenia na kawę.
c) Samorząd Studencki Wydziału Organizacji i Zarządzania – pendrive’y.
§10. 1. Uczestnik przystępując do udziału w konkursie udziela organizatorowi bezpłatnej i
nieograniczonej w czasie licencji na umieszczanie zdjęć bez wskazania autora na portalach
społecznościowych, prezentacjach multimedialnych, materiałach drukowanych o charakterze
promocyjnym oraz na stronie internetowej Politechniki Śląskiej, a także do edycji zdjęć.
2. Uczestnik ponosi również przed Organizatorem odpowiedzialność za naruszenie dóbr
osobistych lub praw majątkowych osób trzecich i jest zobowiązany do zwrotu mu wszelkich
kosztów z tego tytułu.
§11. Administratorem danych osobowych uczestników jest Politechnika Śląska w Gliwicach.
Po ogłoszeniu wyników konkursu i wykorzystaniu prac zgodnie z §10 ust. 1 dane zostaną
usunięte. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawiania.
§12. Regulamin konkursu dostępny jest do pobrania na fanpage oraz w formularzu
zgłoszeniowym. Uczestnik zgłaszając zdjęcie lub zdjęcia akceptuje niniejszy regulamin
konkursu.
§13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

