REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO & FILMOWEGO
– „Auto czy manual? FKN w obiektywie”
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§ 1.
IDEA KONKURSU & ORGANIZATORZY
Celem Konkursu jest popularyzowanie idei Forum Karier Naukowych, a także
stwarzanie możliwości twórcom do prezentacji swoich utworów.
Konkurs ma charakter ogólnopolski.
Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym I edycji Forum Karier Naukowych, która
odbędzie się w Warszawie 23.04.2016 r. – nazywanej dalej „FKN”.
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i
Doktorów PolDoc (KRS nr: 0000410505, siedziba: ul. Zakopiańska 2a m. 2, 30-418
Kraków).

§ 2.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby
fizyczne, zamieszkałe w RP i posiadające polskie obywatelskie, które zajmują się
sztuką fotografii lub filmu zarówno amatorsko, jak i profesjonalnie, niezależnie od
członkostwa w organizacjach twórczych. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby
związane z Organizatorem, podmiotami prezentującymi się podczas FKN oraz
członkami Jury z tytułu zatrudnienia, pokrewieństwa, powinowactwa ani
przysposobienia.
3. Do Konkursu dopuszcza się prace, stanowiące utwory współautorskie, połączone i
zbiorowe, z tym że należy to wyraźnie zaznaczyć w zgłoszeniu.
4. Podstawowym warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy
konkursowej, spełniającej wymogi określone niniejszym regulaminem. Zgłoszone
prace nie mogą być wcześniej rozpowszechnianie i muszą być stworzone z myślą o
Konkursie.
5. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) kategoria 1 – fotografia dokumentująca przebieg FKN;
b) kategoria 2 – spot promujący FKN.
6. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, a rozumienie nazw kategorii
konkursowych Organizator pozostawia twórczej interpretacji Uczestnikom Konkursu
– z zastrzeżeniem wymogów z ustępu 9.
7. Prace należy przesłać na e-mail kontakt@forumkariernuakowych.pl, w terminie
do 15 maja br. i w formacie umożliwiającym dogodne odtwarzanie go na
komputerze PC. W osobnym pliku należy podać dane Autora (imię, nazwisko, numer
telefonu, e-mail, ewentualnie afiliacja).
8. Dopuszczalna jest komputerowa modyfikacja prac.
9. Jeden Uczestnik może nadesłać do 5 prac w każdej z kategorii. Dopuszczalne
są reportaże. Prace konkursowe powinny być opisane imieniem i nazwiskiem
Autora. W temacie e-maila należy zaznaczyć personalia Autora i której kategorii
dotyczy praca.
10. Autor ma obowiązek wykorzystać w zgłoszonym spocie w niezmienionej
formie: nazwę i datę „Forum Karier Naukowych 23.04.2016 r.”, nazwę Organizatora

oraz logotyp FKN i Organizatora (dostępne do pobrania na stronie
www.forumkariernaukowych.pl). W zgłoszonej fotografi należy wykorzystać
przynajmniej jeden ze wskazanych elementów.
11. Nie będą brane pod uwagę prace konkursowe o treści niezgodnej z prawem lub
zasadami współżycia społecznego.
12. Niespełnienie wymogów określonych w regulaminie spowoduje dyskwalifikację
nadesłanej pracy, bez jej oceny merytorycznej.
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§ 3.
NAGRODY & OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Organizator przewiduje pulę nagród w postaci zestawów książek
nawiązujących tematyką do charakteru wydarzenia (z autografem autora).
O przyznaniu i podziale nagród decyduje Jury, powołane przez Organizatora
Konkursu.
Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień. Werdykt Jury jest
ostateczny.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną nieodpłatnie zaprezentowane na
stronie
www.poldoc.pl,
www.forumkariernaukowych.pl
i
w
mediach
społeczniościowych.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w przypadku, gdy żadna z
nadesłanych prac nie spełni wymogów regulaminowych.
Wyniki
Konkursu
zostaną
podane
na
stronach
www.poldoc.pl,
www.forumkariernaukowych.pl i fanpejdżu Organizatora oraz FKN do 30 czerwca
2016 roku. Ponadto laureaci zostaną poinformowani o nagrodach telefonicznie
lub przez e-mail.
Nagrody będzie można odebrać do 30 paźdzernika 2016 roku w siedzibie
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE
1. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania prawami autorskimi
do materiałów, o których mowa w par. 2 ust. 10. Organizator udziela Uczestnikowi
Konkursu niezbywalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystanie
powyższych materiałów do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i jedynie w celu
przygotowania pracy konkursowej, zgodnie z niniejszym regulaminem. Po zgłoszeniu
pracy Uczestnik nie może korzystać z wymienionych materiałów w żadnym zakresie,
w tym rozpowszechnić ani modyfikować.
2. Uczestnik Konkursu, zgłaszając pracę na Konkurs:
a) oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich do stworzonej i przekazanej
pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z ewentualnych
roszczeń dochodzonych przez osoby trzecie wobec Organizatora, w związku ze
zgłoszoną na Konkurs pracą;
b) oświadcza, że praca nie narusza praw osób trzecich, w tym współautorów, jest
wolna od wad prawnych, a jego treść jest zgodna z obowiązującym prawem;
c) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na
potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
3. Uczestnik, przystępując do Konkursu oświadcza, że w razie przyznania jego
pracy nagrody lub wyróżnienia przenosi nieodpłatnie na Organizatora

autorskie prawa majątkowe do pracy na następujących polach eksploatacji:
publikowanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi środkami
przekazu, wystawianie, utrwalanie, wprowadzanie do obrotu, udostępnianie osobom
trzecim, publiczne wyświetlanie oryginału lub kopii.
4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw
zależnych do jego nagrodzonej pracy oraz upoważnia Organizatora do wykonywania
w jego imieniu praw autorskich osobistych.
§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie odpowiada za naruszenie prawa przez Uczestników Konkursu.
2. Pytania
w
sprawach
Konkursu
należy
kierować
na
mail kontakt@forumkariernaukowych.pl
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