Regulamin konkursu „Na morzu, lądzie i w powietrzu – obchody
100-lecia Marynarki Wojennej w obiektywie Polaków”
Postanowienia ogólne


Organizatorami konkursu są Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej RP oraz
Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych.



Miejscem organizacji konkursu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.



Konkurs ma na celu wyłonienie fotografii do wystawy pt. „Na morzu, lądzie i w powietrzu – obchody
100-lecia Marynarki Wojennej w obiektywie Polaków”, która prezentowana będzie na oficjalnych
obchodach 100-lecia Marynarki Wojennej w Gdyni 28 listopada 2018 roku oraz w późniejszym
terminie w innych zainteresowanych instytucjach.



Nagrody w konkursie są fundowane przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia.



Konkurs trwa od 22 sierpnia 2018 do 14 października 2018 i odbywa się na podstawie niniejszego
regulaminu.

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłanianie zwycięzców


Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.



Każda osoba może przesłać tylko jedną fotografię, ale do udziału w konkursie można zapraszać
znajomych.



Fotografie należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@wiis.org.pl z dopiskiem „Na morzu, lądzie i w
powietrzu – obchody 100-lecia Marynarki Wojennej w obiektywie Polaków”.



Zdjęcie konkursowe powinno być wykonane osobiście i być związane z obchodami 100-lecia Marynarki
Wojennej.



Fotografia może przedstawiać zarówno uroczyste elementy obchodów, jak i osobisty sposób ich
świętowania przez autora lub zgromadzonych widzów.



Wykluczane będą wszelkie propozycje prześmiewcze, wulgarne bądź w jakikolwiek sposób obraźliwe
dla organizatorów, uczestników konkursu lub żołnierzy Wojska Polskiego.



Autorzy fotografii, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na późniejsze wykorzystanie ich prac w
ramach wystawy fotograficznej pt. Na morzu, lądzie i w powietrzu – obchody 100-lecia Marynarki
Wojennej w obiektywie Polaków w formie drukowanej oraz elektronicznej z każdorazową adnotacją o
autorstwie pracy.



Decyzje o wyborze laureatów konkursu podejmuje komitet składający się z przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej RP oraz Warszawskiego Instytutu Inicjatyw
Strategicznych.



Zwycięzcy konkursu zostaną o tym poinformowani poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną.



Nagrody, w postaci jednego egzemplarza publikacji „Polska Marynarka Wojenna od A do Z”, będą
wysyłane pocztą do 20 laureatów konkursu. W tym celu konieczne jest udostępnienie organizatorom
w wiadomości prywatnej swojego adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego.



Trzy najlepsze prace zostaną dodatkowo wyróżnione nagrodami przekazanymi przez partnerów
wydarzenia. Nagrody zostaną wręczone podczas oficjalnych obchodów setnej rocznicy powołania do
życia Marynarki Wojennej RP, które odbędą się 28 listopada 2018 roku w Gdyni. Szczegółowe
informacje odnośnie udziału w uroczystościach zostaną przekazane do laureatów w formie

elektronicznej oraz listownej. W razie niemożności wzięcia udziału w obchodach nagrody zostaną
wysłane drogą pocztową na podany przez laureata adres korespondencyjny.


Nie ma możliwości wymiany nagrody ani zaproszenia na uroczystości na równowartość pieniężną oraz
przenoszenia jej na inną osobę lub instytucję.



Organizatorzy nie przewidują możliwości zgłaszania reklamacji, co do przebiegu konkursu i zastrzegają,
że zostanie on przeprowadzony z zachowaniem należytej staranności.



Przesłanie fotografii konkursowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.



Organizatorzy mają prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.



W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.
Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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) (Dz. Urz. UE L
119 z 2016 r., str. 1-88) (od dnia 25 maja 2018 r.) informujemy, że administratorem danych
osobowych udostępnionych w ramach konkursu jest organizator konkursu Warszawski Instytut
Inicjatyw Strategicznych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Hożej 41/5B (dalej jako „Administrator”).



Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię
i nazwisko, adres e-mail, telefon) przez Organizatorów Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych
do realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest
dobrowolne i że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.



Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.



Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.



Podanie danych osobowych przez zwycięzców konkursu jest wymagane dla przesyłki nagród.

