Regulamin Ogólnopolskiego konkursu POWER foto
edycja II
§1
Organizator i cel konkursu

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się Ogólnopolski konkursu
POWER foto (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie (02- 305), Aleje
Jerozolimskie 142A (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs będzie przeprowadzony pod hasłem „Mój POWER - mój zawód”. Za pomocą zdjęć uczestnicy
Konkursu przedstawiają swój zawód w trakcie realizacji stażu odbywanego w ramach programu PO WER
Kształcenie i szkolenia zawodowe (dalej: „Program”).

4. Celem Konkursu jest kontynuacja promocji Programu poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych
zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

5. W Regulaminie, poza wyżej wskazanymi, stosuje się następujące definicje:
a) Projekt: realizowany na podstawie umowy finansowej w programie POWER VET Kształcenie i szkolenia
zawodowe zawartej pomiędzy beneficjentem instytucjonalnym będącym uczestnikiem Konkursu, a Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach konkursów wniosków w okresie od 2017 do 2020 roku;
b) Uczestnik Konkursu: beneficjent instytucjonalny realizujący jeden lub więcej Projektów;
c) Strona POWER VET: strona internetowa Programu, https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkoleniazawodowe/power-foto/ ;
d) Zgłoszenie: formularz zgłoszeniowy ze Zdjęciem składany przez Uczestnika Konkursu za pośrednictwem
Strony POWER VET (przed dokonaniem Zgłoszenia należy uzyskać niezbędne zgody, o których mowa w § 2
ust. 5 Regulaminu).
e) Zdjęcie: autorskie zdjęcie przedstawiające wykonywany zawód zrobione w trakcie stażu/szkolenia
odbywanego w ramach Programu, przedstawiające uczestnika/uczestników Programu (maksymalnie 5 osób
na jednym zdjęciu) w trakcie wykonywania zawodu lub prezentujące zawód w sposób twórczy;
f)

Laureat: Uczestnik Konkursu, któremu w wyniku rozstrzygnięcia Konkursu przyznano nagrodę lub
wyróżnienie.

6. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2020 r. poz. 1426).

§2
Ogólne zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Z jednego Projektu może zostać zgłoszonych maksymalnie 5 Zdjęć. Przy przekroczeniu tej liczby dopuszczone
do oceny będzie tylko 5 pierwszych zgłoszeń.
3. W Konkursie mogą wziąć udział zdjęcia z projektów realizowanych w ramach konkursów wniosków 20172020, zarówno zakończonych jak i będących w trakcie realizacji.
4. Do Konkursu może być zgłoszone wyłącznie Zdjęcie:
a) które nie brały udziału w I edycji Konkursu. W przypadku zgłoszenia Zdjęcia, które wzięło udział
w I edycji Konkursu nie zostanie ono zakwalifikowane,
b) do którego Uczestnikowi Konkursu przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231),
lub
c) do którego autorskie prawa osobiste i majątkowe przysługują uczestnikowi Projektu
(w szczególności uczniowi) – wówczas Uczestnik Konkursu obowiązany jest w stosunku do takiej osoby:
−
−

przekazać informacje o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 14 RODO) dostępne do pobrania na
Stronie POWER VET,
uzyskać zgodę na zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu przed zgłoszeniem Zdjęcia do Konkursu jest zobowiązany do zebrania zgody na
wykorzystanie wizerunku każdej z osób występujących na Zdjęciu (osoby pełnoletniej: Załącznik nr 1 do
Regulaminu, osoby niepełnoletniej: Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz, jeżeli dotyczy, autora Zdjęcia (osoby
pełnoletniej: Załącznik nr 3 do Regulaminu, osoby niepełnoletniej: Załącznik nr 4 do Regulaminu). Oryginały
zgód należy przesłać w ciągu 7 dni kalendarzowych na adres korespondencyjny FRSE (FRSE, Aleje
Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa) z dopiskiem POWER foto oraz numerem projektu, którego Zdjęcie
dotyczy.
6. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach promocyjno-upowszechniających.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, którego działania są
sprzeczne z prawem, Regulaminem bądź dobrymi obyczajami, a w szczególności jeśli zawierają treści
obraźliwe, zawierają nieprawdziwe dane lub w inny sposób naruszają prawa osób trzecich.
8. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie oryginałów zgód w wersji papierowej do FRSE oraz
złożenia kompletnego Zgłoszenia przez Stronę POWER VET (za pośrednictwem platformy Webankieta.pl; link
podany na stronie POWER VET w zakładce POWER foto) w terminie od 4 maja do 30 września 2022 r., tj.
zawierającego:
−

odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu Zgłoszenia,

−

Zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG, PNG lub TIFF (zalecane 330x235 mm przy rozdzielczości
300DPI, 3898 x2776 px), w barwach RGB lub grayscale.

9. Do jednego formularza Zgłoszenia można załączyć tylko jedno Zdjęcie. Przy przekroczeniu tej liczby ocenie
podlegać będzie tylko pierwsze dodane Zdjęcie.
10. Składając Zgłoszenie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
−

Zdjęcie nie jest obciążone żadnymi roszczeniami, ani żadnymi prawami osób trzecich oraz, że
w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych wskutek wykorzystania Zdjęcia przez Organizatora Uczestnik
Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność,

−

Zdjęcie nie brało udziału w I edycji Konkursu,

−

posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do Zdjęcia albo uzyskał zgodę autora Zdjęcia (uczestnika
Projektu), któremu te prawa przysługują na zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu (osoby pełnoletniej: Załącznik nr
3 do Regulaminu, osoby niepełnoletniej: Załącznik nr 4 do Regulaminu),

−

uzyskał zgodę każdej z osób występujących na Zdjęciu na przetwarzanie jej wizerunku na potrzeby Konkursu
(osoby pełnoletniej: Załącznik nr 1 do Regulaminu, osoby niepełnoletniej: Załącznik nr 2 do Regulaminu),

−

udziela zgody na wykorzystanie Zdjęcia na podstawie licencji niewyłącznej w celach działań
promocyjnych Organizatora, jak określono w ust. 10 Regulaminu,

−

zapoznał się z Regulaminem, rozumie go i akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu.

11. Zgłoszenie Zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie
Zdjęcia na podstawie licencji niewyłącznej w celach działań promocyjnych Organizatora, w szczególności
dotyczących Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu
wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej,
wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera Organizatora i Partnera (na potrzeby wykonywania praw
Licencjobiorcy wskazanych w Umowie),
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału lub egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia,
wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, jak
również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie
za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację
radiową lub telewizyjną.
Licencja, ze względu na cel jej udzielenia, jest udzielana nieodpłatnie i bezterminowo, na terytorium całego
świata. Licencja rozpoczyna swój bieg od dnia zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu. Organizator ma prawa do
wykonywania praw zależnych do Zdjęcia.
W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich
do Zdjęcia bądź prawa do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora ze Zdjęcia zgodnie
z niniejszą licencją, Uczestnik Konkursu ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną. Po zawiadomieniu
przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim

roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich
zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym
wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody
wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
12. Wybrane Zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach promocyjno-upowszechniających Organizatora, przy
czym Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki Zdjęć.
§3
Ocena Zgłoszeń i wybór Laureatów
1. Ocenę formalną Zgłoszeń przeprowadza Organizator. Oceniana jest zgodność Zgłoszenia
z Regulaminem, w tym terminowość i kompletność. Do oceny merytorycznej przekazywane jest Zdjęcie
spełniające wymagania Regulaminu.
2. Ocenę merytoryczną Zgłoszeń spełniających warunki formalne przeprowadza Jury Konkursu powołane przez
Organizatora spośród jego pracowników, które spośród siebie wybiera następnie przewodniczącego.
Zdjęcia oceniane są formalnie według następujących kryteriów:
a) wymagania techniczne zawarte w §2 ust. 8;
b) udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym;
c) przesłanie prawidłowo uzupełnionych oryginałów zgód w wersji papierowej do FRSE (§ 2, pkt. 5);
d) Zdjęcie zrobione w trakcie realizacji projektu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach konkursów
wniosków w okresie 2017-2020;
e) Zdjęcie nie wzięło udziału w I edycji Konkursu.
3. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane Zdjęcia spełniające wszystkie wymagania formalne.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem Konkursu celem uzupełnienia brakujących
informacji.
4. Zdjęcia oceniane są według następujących kryteriów:
a) adekwatność do wykonywanego zawodu;
b) pomysłowość i atrakcyjność;
c) technikę wykonania.
5. Za każde kryterium Zdjęcie może uzyskać od 1 do 5 punktów od każdego z członków Jury. Suma punktów
z trzech kategorii przyznana przez każdego z członków Jury stanowi ocenę końcową Zdjęcia, na podstawie
której przygotowywana jest lista rankingowa. W wypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwa
lub więcej Zdjęć, o kolejności na liście rankingowej decyduje przewodniczący Jury Konkursu.
6. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych trzech Laureatów (I, II i III miejsce). Jednocześnie Organizator
zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień, jak również prawo do przyznania mniejszej
liczby nagród lub nierozstrzygnięcia Konkursu, w zależności od poziomu ocenianych Zdjęć.
7. Rozstrzygnięcie Konkursu dokonane przez Jury Konkursu jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie.

8. Z oceny Zgłoszeń i wyboru Laureatów sporządzany jest protokół.
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2022 r. Laureaci zostaną powiadomieni
o jego wynikach drogą e-mailową, a lista Laureatów zostanie opublikowana na Stronie POWER VET oraz
w mediach społecznościowych Organizatora.
§4
Nagrody
1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 5, w Konkursie przewiduje się nagrodę w postaci vouchera na zakup sprzętu
elektronicznego: za I miejsce (3 000,00 zł), nagrodę za II miejsce (2 500,00 zł) i nagrodę za III miejsce (2 000,00
zł).
2. Dla każdego Laureata, a także dla autora Zdjęcia i osób występujących na Zdjęciu przewidziany jest pakiet
nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wydane Laureatowi do przekazania osobom, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
3. Przekazanie nagród odbędzie się w sposób uzgodniony między Organizatorem a Laureatem.
4. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
5. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN w konkursach z dziedziny sztuki są
zwolnione z opodatkowania, przy czym zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych
w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 12 marca
2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz.U z 2020 r. poz. 1426). Nagrody
o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku
dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takim wypadku Organizator, oprócz
głównej nagrody rzeczowej przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej.
Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz
zryczałtowany podatek od niej samej.
6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z
2020 r. poz. 1406) otrzymana nagroda jest przychodem wliczanym do podstawy opodatkowania (art. 12 ust.
1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą
w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142A, wpisana do Rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777, NIP: 526-10-00-645, REGON: 090393032, będąca

Organizatorem konkursu POWER foto („Konkurs”).
2. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane:
a) autora Zdjęcia będącego osobą:

− pełnoletnią: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
− niepełnoletnią: imię, nazwisko, adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię
i nazwisko niepełnoletniego autora,
b) osoby reprezentującej Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, nazwa Uczestnika
Konkursu;
c)

osób występujących na Zdjęciu: imię i nazwisko.

3. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
4. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji
konkursu POWER foto (Konkurs).
5. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) (RODO).
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych, zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;
c) wykorzystywanie wizerunku w materiałach promocyjnych Organizatora do celów promocyjnych Konkursu.
8. Osobom, których dane dotyczą, 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,
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa –
w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
9. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
poddawane profilowaniu oraz, że dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
10. Organizator wskazuje, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych zabezpieczenie 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 ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
11.
a)
b)
c)

Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych,
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.

12. Uczestnik Konkursu przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych,
występujących na Zdjęciach, na przetwarzanie ich danych osobowych, w postaci: imienia i nazwiska oraz
adresu poczty elektronicznej (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora – Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik
Konkursu przystępując do niego potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych osób
w zakresie określonym w zdaniu poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie
Uczestnika Konkursu (działającego na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe), którym jest samo
wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie.
13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu
i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę
w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny
sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
14. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na
dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych występujących na Zdjęciu, w tym
o odniesieniu do:
a) osób pełnoletnich: zgodę każdej z tych osób na przetwarzanie jej danych osobowych i wykorzystanie jej
wizerunku na potrzeby Konkursu oraz w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Organizatora
(wzór znajduje się w Załączniku nr 1);
b) osób niepełnoletnich: zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych,
rozpowszechnianie wizerunku tej osoby i wykorzystanie na potrzeby Konkursu oraz
w materiałach promocyjnych przygotowanych przez FRSE (wzór znajduje się w Załączniku nr 2).
15. Administrator będzie przetwarzać wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie na przetwarzanie
wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).
16. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie.
17. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane
dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia,
co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika Konkursu w Konkursie (jego wykluczenie) z przyczyn
nieleżących po stronie Organizatora.
18. Uczestnik Konkursu oświadcza, że złożone przez niego Zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich,
w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1191) oraz dóbr osobistych, a także, że uzyskał wszelkie właściwe zgody osób, których wizerunek utrwalił
na zdjęciach na wykorzystanie ich wizerunku w Konkursie.

§6
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenia oraz Zdjęcia, które nie spełniły formalnych wymagań Regulaminu lub nie zostały nagrodzone bądź
wyróżnione zostaną zniszczone w ciągu jednego miesiąca od rozstrzygnięcia Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych.
3. Laureat zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś
z oświadczeń złożone w Konkursie okazało się nieprawdziwe w całości lub w części.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym do zmiany terminów) oraz do odwołania
Konkursu bez podawania przyczyny.
5. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
−
−
−
−

Załącznik nr 1: Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej,
Załącznik nr 2: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka,
Załącznik nr 3: Zgoda na wykorzystanie zdjęcia (autor pełnoletni),
Załącznik nr 4: Zgoda na wykorzystanie zdjęcia (autor niepełnoletni).

