REGULAMIN
Konkursu fotograficznego „Portrety wsi. PSR 2020”
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat. Dane pozyskane od gospodarstw rolnych są jedynym
źródłem, które pozwala dokładnie opisać polskie rolnictwo i polską wieś za pomocą liczb.
Konkurs fotograficzny „Portrety wsi. PSR 2020” organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi
stwarza Uczestnikom możliwość zaprezentowania polskiej wsi przy pomocy fotografii związanych
z obszarami wiejskimi, ich problematyką i dziedzictwem kulturowym.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Portrety wsi. PSR 2020” (zwanego dalej “Konkursem”)
jest Urząd Statystyczny w Łodzi z siedzibą przy ul. Suwalskiej 29, 93-176 Łódź (zwany dalej
„Organizatorem”). Patronem medialnym konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Czerskiej 8/10 (00-732), oddział w Łodzi (zwany dalej “Patronem”). Nadzór merytoryczny i
organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Konkurs trwa od 1.09.2020 r. do 31.10.2020 r.
4. Celem konkursu jest:
4.1. promowanie i popularyzacja wiedzy na temat statystyki publicznej, a w szczególności
Powszechnego Spisu Rolnego,
4.2. prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej przyrody.
5. Uczestnikami Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), mogą być osoby, które ukończyły 18 lat lub
osoby niepełnoletnie posiadające zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych, będące
mieszkańcami województwa łódzkiego, spełniającymi następujące warunki:
5.1. dobrowolnie przystępują do Konkursu,
5.2. akceptują treści niniejszego Regulaminu Konkursu fotograficznego „Portrety wsi. PSR 2020”
(dalej „Regulamin”),
5.3. akceptują treści dotyczące procedury odbioru nagród,
5.4. zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
5.5. które nie są pracownikami Organizatora lub Patrona.
6. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu.
7. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych do wykorzystania nadesłanych zdjęć oraz ich publikacji na stronie internetowej, na
profilach w mediach społecznościowych oraz w wydawnictwach Organizatora i Patrona. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych, nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili
przeniesienia praw autorskich, w szczególności:
7.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć lub ich elementów – bezpośrednie lub pośrednie,
w części lub w całości, wytwarzanie i reprodukowanie zdjęć, w każdej technice, a w
szczególności: zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzanie do pamięci komputera
jakąkolwiek techniką, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób
stały lub czasowy, w części lub w całości na wszelkich nośnikach danych, w postaci
egzemplarzy wykorzystywanych do zapoznania się ze zdjęciem w sposób bezpośredni lub
pośredni;
7.2. w zakresie rozpowszechniania zdjęć lub ich elementów w postaci publicznego wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania zdjęć lub ich elementów, wystawienie lub takie
publiczne udostępnienie zdjęć, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie,
wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasowa (czasową)
postacią, wykorzystanie w jakichkolwiek środkach masowego przekazu;

7.3. w zakresie przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach, z
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
7.4. w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, zdjęcia, jego elementu lub kopii.
8. Uczestnik (w przypadku osoby niepełnoletniej – rodzic/opiekun prawny) udziela zgody na
wykorzystywanie zdjęcia z podaniem imienia i nazwiska autora.
9. Zdjęcie nadesłane na Konkurs musi być zdjęciem wykonanym samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowanym i nieprzedstawianym na innych konkursach. Nadesłanie zdjęcia na Konkurs jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 2. Zasady szczegółowe
1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego polską wieś,
związane z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020 https://spisrolny.gov.pl/:
prace polowe, uprawy, sady, zwierzęta gospodarskie, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze
lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące się ze wsią.
2. Uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
3. Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.
4 Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe. Nadsyłane pliki nie mogą być
większe niż 10 Mb.
5.Organizator ma prawo odrzucenia nadesłanych fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie
niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.
6. Zdjęcie konkursowe wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy przesłać w formie
elektronicznej w dniach od 1 września do 31 października 2020 r. na adres e-mail:
promocjeLDZ@stat.gov.pl.
W tytule maila należy wpisać: Konkurs fotograficzny „Portrety wsi. PSR 2020”, imię i nazwisko
autora.
Zdjęcie przesłane bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będzie brane pod uwagę.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z Konkursu zgłoszeń w przypadku uznania, że nie
są one zgodne z warunkami Konkursu, a także w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenia zawierają
treści naruszające prawo, dobra innych osób lub podmiotów, godzą w dobre obyczaje i zasady
porządku publicznego.
8. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu, przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu, zwane dalej
„Jury”, powołane w tym celu przez Organizatora spośród Członkowów Wojewódzkiego Biura
Spisowego w Łodzi, w porozumieniu z przedstawicielem Patrona.
9. Ocena zgłoszonych prac, zostanie dokonana przez Jury w oparciu o ich jakość, trafności doboru
tematu, oryginalność i wyjątkowość.
10. Jury sporządza ze swej działalności protokół.
11. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna, prawnie wiążąca dla wszystkich uczestników
Konkursu.
12. Członkowie Jury nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Jury.
§ 3. Laureaci Konkursu
1. Zostanie wyłonionych 6 Laureatów Konkursu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 roku na łamach łódzkiego wydania
Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i
Patrona.
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni dodatkowo poprzez e-mail podany z zgłoszeniu.

4. W zależności od możliwości kontaktów bezpośrednich, nagrody zostaną wysłane za
pośrednictwem Poczty Polskiej lub wręczone Laureatom w ciągu 30 dni od dnia zakończenia
Konkursu.
§ 4. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:


1 miejsce – smartfon (nagroda o wartości do 2000,00 zł),



2 miejsce – smartwatch (dwie nagrody o wartości do 1250,00 zł każda),



3 miejsce – czytnik e-book (trzy nagrody o wartości do 500,00 zł każda).

2. Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.
3. Laureatom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego
rodzaju. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska
29, 93-176 Łódź, adres email: sekretariatusldz@stat.gov.pl, tel. 42 683 91 00.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IODO, z którym można
skontaktować się:
2.1. za pośrednictwem adresu email: IOD_USLDZ@stat.gov.pl,
2.2. pisemnie, kierując korespondencję na adres: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93176 Łódź.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) („RODO”), tj. na
podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane jedyne w związku z ich udziałem w konkursie, tj. w
celu jego organizacji, przeprowadzenia, a także wręczenia nagród.
5. Dane osobowe Uczestników są przechowywane przez okres trwania Konkursu, tj. jego organizacji,
a także wydania nagród Laureatom oraz czynności związanych z zakończeniem konkursu.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem udziału w Konkursie.
Niepodanie danych lub wycofanie zgody skutkować będzie brakiem możliwości udziału w
Konkursie.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom konkursu przysługują prawa, o
których mowa w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r., tj.:
• prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
• prawo do sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania
• prawo do uzyskania informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o
ograniczeniu przetwarzania
• prawo do sprzeciwu.
8. Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

9. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
10. Organizator nie podejmuje wobec Uczestnika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych
przyczyn. O wszelkich zmianach Organizator będzie informował na stronie https://lodz.stat.gov.pl.
Zmiany nie będą naruszały praw uczestników powstałych przed zmianą.
4. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie Organizatora: https://lodz.stat.gov.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Portrety wsi. PSR 2020 ”

Imię i nazwisko autora zdjęcia

Dane kontaktowe:
e-mail oraz nr tel.
Adres zamieszkania:

Tytuł zdjęcia

Krótki opis – co przedstawia,
miejsce wykonania
(miejscowość/okolica)

Akceptuję i wyrażam zgodę na postanowienia Regulaminu Konkursu fotograficznego „Portrety wsi.
PSR 2020”
………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

(data)

(czytelny podpis uczestnika lub w przypadku osoby
niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego)

