
Regulamin konkursu fotograficznego 

„Foto Oko” Dlaczego warto, trzeba i należy dbać o wzrok 

 

Postanowienia ogólne 

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Niewidomych, zwani dalej 
Organizatorami ogłaszają Konkurs fotograficzny pt. „Foto Oko” Dlaczego warto, trzeba i 
należy dbać o wzrok. 

2. Konkurs trwa od dnia 16.01.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. 
 

Cel konkursu 

1. Promocja profilaktyki wzroku. 

2. Kształtowanie wśród studentów i młodzieży pozytywnych postaw wobec osób z 
niepełnosprawnością wzroku.  

 

Kapituła Konkursowa 

Kapitułę Konkursową powołuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami UEP. 
Kapitula Konkursowa składa się z siedmiu członków, przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Niewidomych i Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach.  
 

Warunki udziału w konkursie 

1. W konkursie mogą wziąć udział studenci oraz młodzież z ośrodków szkolno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej.  

2. W przypadku młodzieży z niepełnosprawnością wzroku dopuszcza się przygotowywanie 
fotografii indywidualnie lub w zespołach, jednak nie większych niż 2 osobowych.  

3. Uczestnik (zespół) może złożyć w konkursie jedną fotografię.  

4. Fotografia musi spełniać wymagania formalne określone w regulaminie konkursu.  
 

Wymagania formalne 

1. Pracą przygotowaną na konkurs jest fotografia dotycząca profilaktyki wzroku, zawierającą 
następujące główne założenia:  
− znalezienie obrazowego kodu, dlaczego warto, trzeba i należy dbać o wzrok, 

− próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na temat wzroku.  

2. Fotografia będzie przyjęta wyłącznie w postaci cyfrowej. Fotografia może być wykonana: 

aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem. 

3. Przesłany plik fotografii może być w formacie JPG oraz PNG, ponadto musi mieć nie więcej 
niż 10 MB, a nie mniej niż 3 MB, i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi. 

4. Fotografia musi spełniać wymóg oryginalności i indywidualności działań twórczych. Nie 
może naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich.  

5. Prace niespełniające wymogów formalnych nie będą oceniane.  
 

Zasady zgłaszania fotografii 

1. Prace konkursowe należy składać do 28.02.2023 roku w wersji elektronicznej na adres 
bon@ue.poznan.pl (otrzymanie pracy potwierdzone zostanie mailem zwrotnym).  

2. W tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny”. 

mailto:bon@ue.poznan.pl


3. Nazwa pliku z fotografią powinna zawierać imię i nazwisko autora według wzoru: 
imie_nazwisko.jpg lub imie_nazwisko.png (np. jan_kowalski.jpg lub jan_kowalski.png).  

4. W treści maila należy zamieścić: 
a) Imię i nazwisko autora/autorów pracy oraz szkołę/uczelnię, do której uczęszcza/ją. 
b) Adres mailowy autora/autorów fotografii (adres do korespondencji) 
c) Tytuł fotografii 
d) Skopiowane oświadczenie (zamieszczone na końcu niniejszego Regulaminu). 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.03.2023 roku.  
6. Nagrodzone i wyróżnione fotografie zostaną umieszczone nas stronie internetowej 

organizatorów oraz przedstawione na wystawie. 
 
 

Kryteria oceny prac konkursowych 

1. Zgodność z tematem Konkursu (10 pkt). 
2. Oryginalność pomysłu (10 pkt). 
3. Estetyka (10 pkt). 

Nagrody 

1. W konkursie zostaną nagrodzone trzy najwyżej ocenione fotografie, ponadto Kapituła ma 
prawo przyznać wyróżnienia.   

 

Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych 

1. Autor/Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii oświadcza/ją, iż w zamian za 
otrzymaną nagrodę, przenosi/szą na Organizatorów wszelkie majątkowe prawa autorskie i 
prawa pokrewne, w tym do reprodukowania i rozpowszechniania fotografii w wybranej 
przez Organizatorów formie. 

 

Odpowiedzialność organizatora i uczestników Konkursu, ochrona danych osobowych 

1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów 
prawa związanych ze zdjęciami zgłaszanymi przez uczestników Konkursu. 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące 
praw autorskich do zgłoszonych fotografii. 

3. Wszelką odpowiedzialność za zdarzenia, o których mowa w ust. 1 i 2 ponoszą Uczestnicy 
Konkursu. 

4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

5. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie fotografii akceptuje jednocześnie postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych konkursu fotograficzny pt. „Foto Oko” Dlaczego warto, 
trzeba i należy dbać o wzrok (dalej: konkurs) jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z 
siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-
1525.  

2. Administrator przetwarza dane osobowe uczestników zgodnie z Rozporządzenia 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).  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 
rodo@ue.poznan.pl.  



4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na zasadach 
opisanych w Regulaminie, w tym:  

a) rejestracji Uczestnika i realizacji poszczególnych etapów Konkursu zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. b RODO, tj. działania realizowane w celu wypełnienia warunków umowy 
(Regulaminu konkursu),  

b) dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 
realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.  

5. Dane uczestników będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 5 lat liczone od dnia oficjalnego zakończenia 
Konkursu.  

6. Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym podmiotom, 
takim jak:  

a) współorganizatorów wspomagających Administratora w organizacji Konkursu: 
PFRON, Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych;  

b) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.  

7. Dane Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do 
organizacji międzynarodowych.  

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia 
sprzeciwu.  

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do 
wzięcia udziału w Konkursie.  

12. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania danych osobowych Uczestnika (w 
zakresie: imię i nazwisko oraz szkoły/uczelni) na stronie internetowej UEP, której 
właścicielem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  


