REGULAMIN KONKURSU
„PHOTO PJATK”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu
organizowanego pod nazwą „PHOTO PJATK” (dalej „KONKURS”).
2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Studencki PJATK, ul. Koszykowa 86, 02-008
Warszawa (dalej „Organizator”).
3. Fundatorem nagród jest Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul.
Koszykowa 86, 02-008 Warszawa (dalej „Uczelnia”).
4. Informacje na temat Konkursu, Regulamin oraz nadesłane prace w ramach Konkursu
publikowane są na stronie www.facebook.com/photo.pjwstk (dalej „Strona”).
§ 2. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie studenci Uczelni bez
względu na rok i kierunek studiów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika zdjęcia zgodnego z
wymaganiami Regulaminu (dalej „Zdjęcie”).
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. Etap Pierwszy - podzielony jest na miesiące kalendarzowe w których obowiązują inne
tematy przedstawiane na Zdjęciach (dalej „Temat Miesiąca”) i dla każdego Tematu Miesiąca
wyłaniane są trzy zwycięskie Zdjęcia, które zajmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
b. Etap Drugi - Wielki Finał, w którym biorą udział zwycięskie Zdjęcia z Etapu Pierwszego
4. Temat Miesiąca ogłaszany jest przez Organizatora pierwszego dnia Konkursu lub
pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego Konkursu na
Stronie.
5. Zdjęcia dla Tematu Miesiąca będą przyjmowane do ostatniego dnia każdego miesiąca
kalendarzowego do godziny 23:59 na adres mail: photo.pjwstk@gmail.com (ważna jest data i
godzina otrzymania maila ze Zdjęciem przez Organizatora).
6. Zdjęcie każdego Uczestnika musi spełnić warunki:
a. przesłane Zdjęcie w danym miesiącu kalendarzowym musi przedstawiać Temat Miesiąca
b. jedna osoba publikuje jedno zdjęcie w danym miesiącu
c. dozwolone są modyfikacje graficzne Zdjęcia
d. Zdjęcie musi być autorskie, nie może naruszać praw intelektualnych ani majątkowych osób
trzecich
e. Zdjęcie nie może zawierać treści niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem,
normami etycznymi oraz obyczajowymi
f. Mogą być to Zdjęcia wykonane na zaliczenie.
g. Zdjęcia przesyłane są w formacie jpg o rozmiarze maksymalnie 5MB
h. w mailu podane jest imię i nazwisko autora zdjęcia oraz nick pod jakim ma być
publikowane (”Nick”).
i. Zdjęcie konkursowe nie może brać wcześniej udział w innym konkursie
7. Wyłonienie zwycięzców dla Etapu Pierwszego, dla każdego miesiąca oddzielnie, nastąpi
poprzez komisje konkursową, która składa się z trzech przedstawicieli Organizatora.
8. Każdy członek komisji konkursowej ma do przyznania po 5 punktów. Punkty mogą być
przyznane jednemu Zdjęciu, lub mogą być rozłożone na kilka Zdjęć.

9. Zwycięzcami są Uczestnicy, których Zdjęcia zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
wynikające z liczby przyznanych punktów przez komisje konkursową. W przypadku takiej
samej liczby punktów dla dwóch lub więcej Zdjęć o kolejności decyduje głos
przewodniczącego komisji konkursowej.
10. Zwycięskie Zdjęcia podpisane Nickiem publikowane są przez Organizatora na Stronie w
ciągu trzech dni roboczych od zakończenia miesiąca dla którego wyłoniono zwycięzców dla
Tematu Miesiąca.
11. Etap Pierwszy trwa od 26 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku.
12. Drugi Etap tj. Wielki Finał trwa od 3 maja 2019 roku do 19 maja 2019 roku.
13. Wyłonienie zwycięzców dla Etapu Drugiego nastąpi poprzez komisje konkursową, która
składa się z przedstawiciela Uczelni oraz trzech przedstawicieli Organizatora.
14. Każdy członek komisji konkursowej ma do przyznania po 5 punktów. Punkty mogą być
przyznane jednemu Zdjęciu lub mogą być rozłożone na klika Zdjęć.
15. Zwycięzcami są Uczestnicy, których Zdjęcia zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
wynikające liczby przyznanych punktów przez komisję konkursową. W przypadku takiej
samej liczby punktów dla dwóch lub więcej Zdjęć o kolejności decyduje głos przedstawiciela
Uczelni.
16. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 21 maja 2019 roku na Stronie Konkursu.
19. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie Zdjęcia przez Organizatora Konkursu
i Uczelnię, w celu przeprowadzenia Konkursu lub promocyjnym.
§ 3. NAGRODY
1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w Etapie Pierwszym, w każdym miesiącu jest para
unikalnych skarpetek. Zwycięski Uczestnik będzie miał prawo wyboru wzoru jak i rozmiaru z
przedstawionej oferty nagród przez Organizatora. Ze względu na personalizowanie nagrody
czas jej przekazania to do 30 dni od daty wskazania przez Uczestnika wzoru i rozmiaru
skarpet.
2. Nagrodą w Drugim Etapie za zajęcie pierwszego miejsca jest aparat fotograficzny
FUJIFILM albo LOMO, za drugie miejsce nagrodą jest głośnik a za trzecie mikrofon do
karaoke.
3. Nagrodzony Uczestnik zostanie powiadomiony o wygranej poprzez Stronę i mailowo na
adres z jakiego zostało nadesłane Zdjęcie.
4. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres photo.pjwstk@gmail.com w terminie 5 (pięciu)
dni od dnia wysłania powiadomienia, brak odpowiedzi wiąże się z rezygnacją z nagrody i
przekazaniu jej kolejnemu zwycięzcy dla danego etapu Konkursu.
5. Uczestnik odbiera nagrodę osobiście.
§ 3. Dane osobowe
1. Wszelkie dane osobowe Uczestników podane przez nich w związku z udziałem w
Konkursie są zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując treść niniejszego Regulaminu, Uczestnik
zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
związanych z Konkursem, w tym na potrzeby związane z przyznaniem nagród. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w powyższym zakresie ma charakter
obligatoryjny, a jej brak wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie.
3. Uczestnik w każdej chwili ma prawo odwołać ww. zgodę w formie mailowej, a także ma

prawo do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku, gdy Uczestnik zażąda
wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych lub ich usunięcia przed zakończeniem
Konkursu i przyznaniem nagród, traci status Uczestnika Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników nie są ujawniane przez Organizatora osobom trzecim, z
wyłączeniem przypadków, gdy obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z przepisów
obowiązującego prawa bądź decyzji uprawnionego organu.
5. Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Organizator.
6. Uczestnicy mają pełny dostęp i prawo wglądu do ich danych osobowych przekazanych
Organizatorowi.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia nie spełniające Regulaminu, w szczególności nie odpowiadające na Temat
Miesiąca nie będą publikowane na Stronie.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i
interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile
nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w
szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
Stronie.
4. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę Regulaminu może on odstąpić od
Konkursu poprzez powiadomienie Organizatora drogą elektroniczną na adres:
photo.pjwstk@gmail.com.
5. Złożenie przez Uczestnika oświadczenia o odmowie akceptacji wprowadzonych zmian w
Regulaminie jest równoznaczne z wycofaniem się Uczestnika z Konkursu.

