Regulamin Konkursu HumanDOCProclub Camera
Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego HumanDOC Proclub Camera jest Fundacja HumanDoc z siedzibą przy ul. Jana Kropidły 8A/10,
45-092 Opole.
1.2. Współorganizatorem jest: Profesjonalny Sklep Foto i Video Proclub należący do Centrum Serwisowo Informacyjne Foto i Video
Zigniew; Alicja Aleksandrowicz Sp.j. z siedzibą ul. Żytnia 15, 01-014 Warszawa NIP527-22-59-387.
1.3. Partnerami Konkursu są: Canon Polska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.
1.4. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym VIII Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów Dokumentalnych HumanDOC.
5. Konkurs jest kontynuacją Konkursu fotograficznego „Świat Różnorodnych Szerokości”.
6. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, sposób przebiegu, wyłonienia Laureatów i przyznania Nagród.
Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. Przeprowadzony jest w zależności od kategorii:


honorowa kategoria Jasna Strona Kadru – za pomocą strony internetowej www.jasnastronakadru.pl (w celu poprawnego
korzystania ze strony konkursowej należy zainstalować przeglądarkę chrome wer. Min. 37.0.2062.103.)



kategoria Świat Różnorodnych Szerokości - za pomocą strony internetowej www.konkurs.humandoc.pl





Bez granic- wolontariat w UE– za pomocą strony internetowej www.konkurs.humandoc.pl

8. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatorów, Współorganizatorów, Fundatorów nagród i Uczestników Konkursu.
1.9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu i do przesuwania zdjęć między
kategoriami, jeśli treści obrazów są bardziej zbliżone do tematyki innej kategorii, niż do tej, do której zostały one zgłoszone.
Przedmiot i czas Konkursu
2.1. Konkurs rozpoczyna się 01.10.2017 roku o 12:00 i trwa do 21.10.2017 roku do godziny 23:59.
2.2. Konkurs ma na celu wyłonić najlepsze prace wśród przysłanych przez Uczestników.
2.3. Zadaniem w Konkursie jest zgłoszenie zdjęć o tematyce obowiązującej dla poszczególnych kategorii.
Uczestnictwo w Konkursie
3.1. Konkurs jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii niezależnie od tego, czy jest to ich pasja czy profesja.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, Współorganizatorów ani ich rodziny.
3.3. Udział w Konkursie, jak i podanie niezbędnych danych osobowych są dobrowolne.
3.4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
Przebieg konkursu
4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, w zależności od kategorii, dodać maksymalnie 3 zdjęcia:


honorowa kategoria Jasna Strona Kadru: za pomocą strony www.jasnastronakadru.pl



kategoria Świat Różnorodnych Szerokości: za pomocą strony www.konkurs.humandoc.pl





kategoria Bez granic- wolontariat w UE: za pomocą strony www.konkurs.humandoc.pl

4.2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie powinno być zapisane w formacie png, gif, jpg, jpeg, nie może być mniejszej niż 1200 x 1200 pixeli oraz
nie większe niż 4MB (pliki poglądowe).
4.3 Dozwolona jest modyfikacja cyfrowa zdjęcia jedynie w aspekcie kolorystycznym, ekspozycji, czy kadrowania (jeśli nie obejmuje ono
więcej niż 50% zdjęcia). Prace zawierające jakiekolwiek ślady fotomontażu nie mogą brać udziału w konkursie.
4.4. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniem zgody
na publikację od osób znajdujących się na zdjęciu.
4.5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 zezm.).

4.6. Przesłanie zdjęć na Konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi i Współorganizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na
bezterminową prezentację fotografii na stronach internetowych Organizatorów. W przypadku otrzymania nagrody również na nieodpłatną
publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i na wystawie pokonkursowej Organizatora.
4.7. W zależności od kategorii zgłoszone zdjęcia będą na bieżąco możliwe do podglądu za pośrednictwem: www.konurs.humandoc.pl oraz
www.jasnastronakadru.pl, a wybrane na profilu Festiwal HumanDOC i Fundacja HumanDoc na Facebooku.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania merytorycznej preselekcji przed publikacją zdjęć. Zdjęcia odbiegające od tematu nie
będą publikowane.
4.9. W każdej kategorii najlepsze nagrodzone prace zostaną wyłonione przez powołane Jury Konkursowe w składzie: Wojciech Grzędziński
(fotograf), Eliza Kowalska (Proclub), Andrzej Iwańczuk (fotograf, agencja Reporter), Eliza Szklarczyk - Amati i Anna - Magdalena Malik
(Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), Karol Zapała (fotograf), Aneta Sałajczyk (Fundacja HumanDoc).
4.10. W honorowej kategorii Jasna Strona Kadru zostaną przyznane: Nagroda Główna i 4 wyróżnienia; w kategorii Świat Różnorodnych
Szerokości zostaną przyznane 3 Nagrody Główne; w kategorii Bez granic- wolontariat w UE - Nagroda Główna i 3 Wyróżnienia.
4.11.W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu
ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony
pokrzywdzonej.
4.12.Opublikowanie wyników będzie miało miejsce 30.10.2017 roku na stronach Organizatorów, na ich stronach na Facebooku, na stronie
www.konkurs.humandoc.pl i www.jasnastronakadru.pl.
4.13. Osoby, które znajdą się na liście zwycięzców zostaną powiadomione o wygranej w zależności od kategorii na adres e-mail podany
podczas zgłaszania zdjęć.
4.14. Po otrzymaniu wiadomości o wygranej zwycięzcy są zobowiązani, w terminie do 3 dni od daty przesłania wiadomości przez
Organizatora, przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy (w najwyższej możliwej rozdzielczości), z którego
powstała zwycięska fotografia zgłoszona na konkurs oraz następujące dane; imię i nazwisko, pesel, telefon kontaktowy.
4.15. Brak przekazania powyższych danych Organizatorowi, w terminie do 3 dni od przesłania powiadomienia o wygranej, zwalania
Organizatora z obowiązku wydania nagrody.
4.16. Organizator poświadcza, że dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
Nagrody
5.1.Nagrodami w Konkursie są:



honorowa kategoria Jasna Strona Kadru: Nagroda Główna x 1: aparat fotograficzny Canon EOS M6 + EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS
STM*, Wyróżnienie x 4: drukarka SELPHY CP1300* + wkład KP 108
kategoria Świat Różnorodnych Szerokości: Nagroda Główna x 3: udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez
laureata nagrody World Press Photo Wojtka Grzędzińskiego i aparat Fujifilm INSTAX mini 90 Neo Classic plus film do Instax mini
10 szt



kategoria Bez granic- wolontariat w UE: Nagroda Główna x 1: aparat fotograficzny PEN E-PL8 brązowy* + EZ-M14-42mm EZ plus
Wyróżnienie x 3: udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez laureata nagrody World Press Photo Wojtka
Grzędzińskiego

5.2. Do wartości Nagrody rzeczowej oznaczonej * zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie, liczonemu od ubruttowanej o należny
podatek dochodowy wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na
jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
5.3. Organizator przed wydaniem zwycięzcom nagród obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia
obowiązków płatnika.
5.4. Organizator konkursu pokrywa koszty przyjazdu na terenie Polski wskazanym środkiem transportu dla osób nagrodzonych na uroczystą
galę festiwalową, podczas której zostaną wręczone nagrody.
5.5. Fundatorami nagród w Konkursie odpowiednio dla kategorii są:




honorowa kategoria Jasna Strona Kadru: firma Canon Polska. Profesjonalny Sklep Foto i Video Proclub
kategoria Świat Różnorodnych Szerokości: Fundacja HumanDoc
kategoria Bez granic- wolontariat w UE: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Reklamacje
6.1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail
konkurs@humandoc.pl , w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

6.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby
zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
6.3.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie
właściwym dla siedziby Organizatora Konkursu.

