
Regulamin Konkursu Fotograficznego (Nie)zapomniane zabytki. 

 

§ 1. 

Organizatorzy 

 

1. Organizatorzy ogłaszają konkurs fotograficzny pod nazwą: „Konkurs Fotograficzny (nie)zapomniane 

zabytki (zwany dalej „Konkursem”). 

2. Organizatorami (zwanymi dalej „Organizatorami”) Konkursu są: 

a) Stowarzyszenie „Wspólnota ARCHE” z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000134709, numer NIP: 8212304602, numer 

REGON: 712490786, 

b) ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000831001, 

posiadająca NIP 821-16-39-335, REGON 710021277, kapitał zakładowy: 2.982.300,00 zł, 

wpłacony w całości, nr BDO: 000078804, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w myśl 

przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych., 

§ 2. 

Cel i tematyka Konkursu 

 

Celem organizacji Konkursu jest dokumentacja miejsc zabytkowych i zachowanie ich stanu faktycznego 

na fotografii, a także zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań, eksplorowania 

zagrożonych całkowitą degradacją przestrzeni oraz zachowania obecnej materii tychże miejsc. Niniejszy 

Konkurs stanowi także pretekst do zwrócenia uwagi na problem rewitalizacji zabytków. Należy wskazać, 

że z każdym tego typu miejscem wiążą się historie ludzi, kształtowanie pokoleń i poczucia tożsamości. 

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na zachowanie pamięci o danym miejscu. 

§ 3. 

Uczestnicy Konkursu 

  

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich osób fotografujących (dalej jako „Uczestnicy”). 

 

§ 4. 

Warunki udziału w Konkursie 

 



1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Karty Zgłoszenia z dołączonymi zdjęciami 

zgłoszonymi do konkursu oraz odręcznie podpisanymi załącznikami: Oświadczeniem oraz Umową 

nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.  

Elektroniczna karta zgłoszenia i załączniki są dostępne na stronie https://wspolnota.arche.pl/  

w zakładce aktualności „Konkurs Fotograficzny (Nie)zapomniane zabytki. 

W przypadku uczestników niepełnoletnich należy załączyć zawarte w załączniku do Regulaminu 

Oświadczenie oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane 

przez rodziców lub opiekunów. 

2. Prace fotograficzne bez wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia, Oświadczenia i Umowy  

na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw zawartych w załączniku do Regulaminu, nie będą 

brały udziału w Konkursie. 

3. Każdy z uczestników Konkursu może dostarczyć do 3 prac fotograficznych, wymagane w wersji 

elektronicznej oraz papierowej. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres 

wspolnota@arche.pl. 

Fotografie przesłane droga elektroniczną winny być zapisane w formacie JPG, rozmiar w krótszym 

boku nie mniejszym niż 3000 px. Łączna waga plików nie powinna przekraczać 10MB oraz jako 

odbitki fotograficzne w formacie 13x18 cm na adres: 

Stowarzyszenie Wspólnota Arche, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce, z dopiskiem konkurs 

(Nie)zapomniane zabytki wraz z wymaganymi dokumentami. 

4. Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw 

majątkowych w dacie przystąpienia do Konkursu. 

5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 stycznia 2023 roku. 

 

§ 5. 

Ocena prac 

1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów. 

2. Przy ocenie prac nadesłanych na Konkurs będą uwzględnione: wartości artystyczne, poziom 

estetyczny, oryginalność i pomysłowość. 

§ 6. 

Wyniki i nagrody 

1. O wynikach Konkursu uczestnicy powiadomieni zostaną pocztą elektroniczną do dnia 28 lutego 

2023 r. 

2. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, o którym zostaną 

powiadomieni pocztą elektroniczną. 

3. Nagroda główna – voucher na 5-dniowy pobyt w wybranym Arche Hotelu z możliwością organizacji 

sesji zdjęciowej, podczas której fotografem będzie zwycięzca Konkursu. 

§ 7. 

Prezentacja prac 

1. Prace prezentowane będą: 

a) na stronie internetowej Organizatora https://wspolnota.arche.pl/ , 

b) na Facebooku https://www.facebook.com/stowarzyszeniewspolnotaarche , 

c) podczas wystawy pokonkursowej zaprezentowanej na terenie Cukrowni Żnin. 

https://mok.siedlce.pl/formularz/Konkurs-Fotograficzny-Zdjecie-z-Tata,587
https://wspolnota.arche.pl/
mailto:wspolnota@arche.pl
https://wspolnota.arche.pl/
https://www.facebook.com/stowarzyszeniewspolnotaarche


§ 8. 

Dane osobowe 

1. Administratorami danych osobowych, w tym wizerunku, Uczestników Konkursu są 

Organizatorzy. 

2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 5 poniżej będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z Konkursem tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu W 

zakresie wizerunku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z § 9 poniżej. 

3. Administratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnicy 

mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.  

4. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 5 poniżej przez Uczestników jest dobrowolne, 

jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub rozpatrzenia 

ewentualnych reklamacji. 

5. Administratorzy mogą przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników oraz ewentualnie 

ich opiekunów prawnych: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i 

wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub do momentu odwołania przez Uczestnika zgody. 

 

§ 9. 

Wizerunek 

1. Uczestnik na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawach autorskich i 

prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), wyraża niniejszym zgodę na rozpowszechnianie przez 

„ARCHE” S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławskiej 361, wizerunku Uczestnika na 

następujących polach eksploatacji:  

a) umieszczenie wizerunku na stronach internetowych Organizatorów  oraz w mediach 

społecznościowych (np. Facebook, Instagram); 

2. Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych 

(marketing online, drukowane materiały reklamowe), w tym m.in. na publikację w szeroko pojętych 

mediach w tym TV i Internecie, np. w mediach społecznościowych, ponadto Uczestnik oświadcza, że 

zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika obejmuje także wykorzystanie, 

utrwalenie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielenie 

wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby we wskazanych 

wyżej celach. 

3. Uczestnik oświadcza, że wynagrodzenie za udzielenie powyższych zgód zostało już 

uwzględnione w Nagrodzie. Jeśli Uczestnik Nagrody nie uzyska, wówczas zgoda udzielana jest 

bezpłatnie.  Uczestnik oświadcza, że wykorzystanie wizerunku Uczestnika i innych osób, które znajdą 

się w pracy konkursowej, zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia, nie narusza dóbr osobistych oraz 

innych praw Uczestnika lub osób trzecich. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO Uczestnik wyraża 



dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie 

wizerunku w celach promocyjnych/marketingowych Organizatorów na wskazanych wyżej polach 

eksploatacji. Zgoda może zostać odwołana w każdym momencie bez wpływu na legalność 

przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.  

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku zgłoszeń poniżej 50 prac Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia  

od realizacji Konkursu.  

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach 

będą dostępne w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej https://wspolnota.arche.pl/  

https://wspolnota.arche.pl/

