
REGULAMIN NABORU PRAC NA WYSTAWĘ FOTOGRAFICZNĄ 

„URBILD/ABBILD” 

Organizator:  Koło Naukowe „Czarny Kwadrat” działające przy Instytucie Historii Sztuki na 

Uniwersytecie Warszawskim  

  

1. Przedmiot: 

1.1. Przedmiotem naboru jest wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć interpretujących myśl Hansa 

Beltinga na temat cielesnego aspektu wizualności.  

1.2. Nabór adresowany jest do amatorów, studentów szkół artystycznych, jak i profesjonalnych 

fotografów. Mogą wziąć w nim udział jedynie osoby pełnoletnie. 

1.3. Nabór ma zasięg ogólnopolski. 

1.4. Uczestnik ma możliwość przesłania maksimum trzech projektów fotograficznych. Jako 

projekt rozumiemy zarówno jedno zdjęcie, jak i serię.  

1.5. Fotografie mogą być wykonane przy użyciu każdego aparatu fotograficznego. Można 

stosować zarówno fotomontaż, kolaż, fotografię kolorową czy monochromatyczną. Dopuszcza 

się przysyłanie zdjęć przetworzonych cyfrowo. Punktem wyjścia musi być jednak obraz 

fotograficzny. 

2. Przebieg: 

2.1. Nabór prac trwa do 17.05.2013 roku do północy.  

2.2. Udział w naborze i wystawie jest bezpłatny.  

2.3. Projekty należy przesłać w formacie jpg lub tiff do dnia 17.05.2013 na adres email: 

fotoczarnykwadrat@gmail.com. Wielkość wszystkich projektów razem nie może przekraczać 5 

MB. Wszelkie pliki winny być opisane według schematu: „imię_nazwisko_1.jpg“ (lub tiff). 

Zgłaszać można jedynie projekty skończone. 

2.4. Wraz ze złożeniem zdjęć ich autor musi wysłać formularz zgłoszeniowy. 

2.4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:  czkuw.wordpress.com/2013/03/13/urbild-
abbild/. Wypełniony formularz należy przesłać w formie elektronicznej. 
2.5. Terminowe nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednym z warunków dopuszczenia 

zgłoszonych zdjęć do naboru. 

2.6. Uczestnik ma obowiązek podpisania następującego oświadczenia umieszczonego na 

formularzu zgłoszeniowym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Organizatora, oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do danych i 

prawie ich poprawiania.” 

2.7. Fotografie nie spełniające warunków Regulaminu, nadesłane po terminie, uszkodzone lub 

zniszczone, nie będą brane pod uwagę w naborze. 

2.8. Oceny nadesłanych prac oraz wyboru zwycięzców dokonają główni Organizatorzy konkursu 

(Anna Rowińska i Milena Soporowska) razem z jury w składzie: Magdalena Wróblewska i Paweł 

Bownik. 

http://www.czkuw.wordpress.com/


2.9. Spośród wszystkich nadesłanych prac najlepsze zostaną zaprezentowane na wystawie 

“Urbild/Abbild” w galerii lokal 30 w Warszawie. Dodatkowo najciekawsza praca zaistnieje na 

materiałach promocyjnych (ulotkach, plakatach). 

2.10. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17.06.2013 roku. Uczestnicy zostaną o nich 

powiadomieni drogą mailową. Wyniki zostaną również zamieszczone na stronie Organizatora 

oraz galerii lokal 30. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia 

wyników. 

2.11. Zwycięzcy pokrywają koszty wykonania odbitek i są proszeni o ich nadesłanie do dwóch 

tygodni po ogłoszeniu wyników na adres podany przez Organizatora.  

2.12. Nadesłane prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

2.13. Kwestia obramienia prac leży po stronie Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

ostatecznej decyzji dot. formy ramy/formy prezentacji, po konsultacji z twórcą. 

2.14. Na życzenie artysty praca może również być wystawiona na sprzedaż w ramach wystawy 

(po cenie autora).  

2.15. Po konkursie niekupione prace zostaną zwrócone Uczestnikom.  

2.16. Organizator zastrzega sobie prawo  do przerwania lub przedłużenia naboru, a także 
zmiany jego zasad, za uprzednim podaniem informacji o każdej zmianie na stronie 
czkuw.wordpress.com lub na stronie lokal30.pl. Zmiana zasad jest podstawą do wycofania 
złożonych przez Uczestnika prac.  
2.17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wernisażu, za uprzednim 

telefonicznym lub mailowym powiadomieniem Uczestników naboru i wystawy.  

3. Uczestnictwo 

3.1. Uczestniczyć w naborze może każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu 

art. 22 kodeksu cywilnego, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski i 

która dostarczy Organizatorowi wykonane przez siebie zdjęcie w wyznaczonym terminie.  

3.2. Uczestniczyć mogą również grupy artystyczne. 

3. 3. Poprzez nadesłanie fotografii wraz ze zgłoszeniem udziału w naborze, Uczestnik wyraża 

zgodę na udział w  nim oraz wystawie na warunkach wynikających z Regulaminu oraz na 

rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika, jeżeli jego wizerunek znajdować się będzie na 

fotografiach nadesłanych lub na fotografiach wykonanych w trakcie wernisażu i innych 

wydarzeniach związanych z wystawą. 

4. Prawa Autorskie 

4.1. Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza że przysługują mu wyłączne i 

nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zgłoszonego dzieła. Biorąc udział w 

naborze poprzez wysłanie zdjęć wraz z formularzem, Uczestnik oświadcza, że zgłoszone zdjęcia 

są jego własnością, że przysługuje mu do tych zdjęć całość praw autorskich oraz, że zdjęcia nie 

naruszają praw osób trzecich. Organizator nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za 



prawdziwość złożonego przez Uczestnika oświadczenia oraz nie odpowiadają za ewentualne 

naruszenie przez Uczestnika praw osób trzecich.  

4.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z wyróżnionych prac (w 

sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w celach związanych tylko i wyłącznie z 

promocją i przeprowadzeniem wystawy „Urbild/Abbild”,  w zakresie wszystkich pól eksploatacji 

obejmujących w szczególności: 

a) wprowadzenie do pamięci komputera 

b) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników 

obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, 

rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami 

regulaminu 

c) wykorzystanie w celach promocji 

d) wykorzystanie na stronach internetowych związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z Organizatorem 

e) wykorzystanie w ewentualnym katalogu wystawy 

4.3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, 

nazwisko i/lub pseudonim/nick. 

4.4. Uczestnik dodatkowo zapewnia, że ewentualni współtwórcy nie będą dochodzić od 

Organizatora wynagrodzenia za rozpowszechnianie dzieła na stronie internetowej oraz inne 

przypadki publicznego udostępniania dzieła, nie będą także  domagali się wskazywania i 

sposobu wskazywania ich jako współautora czy współwykonawcy, 

4.5. Nadesłanie fotografii na jest równoznaczne z zapewnieniem Organizatora o tym, iż utwór 
nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich. Odpowiedzialność za 
ewentualne naruszenie praw osób trzecich ponosić będą Uczestnicy. 
4.6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z 

dzieła, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób. 

4.7. Upoważnienia opisane w niniejszym Regulaminie są nieograniczone czasowo i terytorialnie. 

4.8. Organizator oświadcza, że będzie korzystać z udzielonej mu licencji z poszanowaniem dóbr 

osobistych  Uczestników. 

5. Ochrona danych osobowych 

5.1 Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 2 . 

sierpnia 1  7 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  z.U. z 2002, nr. 101, poz  26 z 

pó n. zm.). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – 

w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy – Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawienia lub usunięcia. 



5.2. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych galerii lokal 30 i ich 

wykorzystanie dla celów reklamowych i marketingowych oraz w przypadku wydania katalogu 

po wystawie. 

5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przystąpienia do udziału w 

wystawie. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia Uczestników do otrzymania z tego tytułu 

wynagrodzenia. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji zapisów regulaminu i ich 

zmian. 

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

 

Bliższych informacji udziela Organizator w osobach Anny Rowińskiej i Mileny Soporowskiej. 

Wszelkie pytania proszę kierować na oficjalnego maila Organizatora: 

fotoczarnykwadrat@gmail.com 

 

  

Organizator 

  

 


