„Wymarzona podróż – świat w obiektywie”
REGULAMIN KONKURSU 2018 r.
Konkurs skierowany jest do pracowników firm współpracujących z Biurem Karier przy organizacji Konkursu Fotograficznego.
§1
Organizatorem konkursu fotograficznego jest Akademia Morska w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego
1-2, 70-500 Szczecin, NIP 8510006388, REGON 000145129, zwana dalej Organizatorem.

Uczestnicy: Uczestnikami konkursu mogą być tylko pracownicy firm, do których Akademia Morska w Szczecinie wysłała
zaproszenie do udziału tj: DGS Poland Sp. z o.o., Enamor Sp. z o.o, KK Wind Solutions Polska Sp. z o.o., Kongsberg
Maritime Poland, Magemar Polska Sp. z o.o., Netto Sp. z o.o., Dohle Marine Services Europe, Phoenocean Ltd., Polaris
Maritime Services Ltd., Polska Żegluga Morska, Rafał Siwczak Usługi Internetowe "Seaman", Aplikacja Mobilna dla Marynarzy
SeaMan’sBook, Stemag Marine, Unibaltic Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Zarząd Morskich Portów
Szczecin i Świnoujście S.A..
§2
Rodzaje nadsyłanych zdjęć:
Zgłoszenie prac następuje w formie elektronicznej – biurokarier@am.szczecin.pl z dopiskiem w tytule „Wymarzona podróż –
świat w obiektywie” lub na płycie CD/DVD (Wały Chrobrego 1-2, pokój 34). Zdjęcia prosimy dostarczyć w jednym z formatów:
TIFF, JPG lub PNG. Zdjęcia powinny być w jakości pozwalającej na wydruk w formacie A4 z rozdzielczością 300 DPI
(minimum 2480x3500). Niedopuszczalne jest, by pliki cyfrowe ulegały innym modyfikacjom niż kadrowanie, zmiana kontrastu,
jasności, nasycenia, wyostrzanie i prostowanie perspektywy. W przypadku, gdy zdjęcia będą przesyłane drogą elektroniczną
(e-mail) należy załączyć poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy. Jeśli zdjęcia zostaną dostarczone osobiście (płyta
CD/DVD), należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie wydruku.
§3
Uczestnik Konkursu oświadcza podpisując kartę zgłoszeniową, że:
a) przysługują mu wszelkie prawa autorskie do nadesłanych zdjęć,
b) nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć na polach eksploatacji określonych
w niniejszym Regulaminie,
c) wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych, podanie danych osobowych Uczestnika,
opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości stałego pobytu. Organizator wykorzysta te dane jedynie do
realizacji Konkursu.
d) Osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na ich publikację.
e) Zapoznał się z treścią Regulaminu i ją w całości akceptuje.
f) Ponosi wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich zgłoszone w związku z przekazaną w ramach konkursu pracą
(zdjęciem) i zobowiązany jest do zaspokojenia ww. roszczeń we własnym zakresie, z wyłączeniem Organizatora.
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§4
W konkursie mogą brać udział jedynie prace, nigdzie wcześniej niepublikowane i nienagradzane lub wyróżniane w innych
konkursach.
§5
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także
ogólnie przyjętych norm obyczajowych - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
zawierających nagość, pornografię, erotykę, obsceniczność, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia
religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
§6
Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie:
1) przesłanie w formie elektronicznej lub osobiście wybranych zdjęć w terminie
2) poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego
3) posiadanie statusu pracownika jednej z firm wymienionych w § 1.
§7
Jedna osoba może przysłać maksymalnie 2 zdjęcia.
§ 8.1
Każde zdjęcie powinno być czytelnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko, tytuł zdjęcia.
(przykład Jan_Kowalski_w_porcie).
§ 8.2
Do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową.
§ 8.3
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających wymogów uczestnictwa określonych w §2 , §3, §5.
§9
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Oceny prac dokona Jury złożone z pracowników Działu Spraw Morskich i Praktyk oraz innych pracowników Akademii Morskiej
w Szczecinie.
§ 10
Spośród nadesłanych prac jury konkursowe wyłoni 3 najlepsze zdjęcia, których autorzy zostaną nagrodzeni dyplomami
i nagrodami rzeczowymi.
§ 11
Werdykt jury jest ostateczny, a uczestnikowi nie przysługuje od niego odwołanie.
§ 12
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminach zgodnych z § 14.
§ 13
Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
1. Organizator zastrzega sobie prawo reprodukowania, powielania, publikowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji prac w celach promocyjnych w prasie,
telewizji, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych (np. plakaty, banery,
rollupy, gadżety, wydawnictwa) przygotowanych przez Organizatora.
3. Organizator uzyskuje prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie,
na stronach internetowych oraz innych publikacjach. Uprawnienie to dotyczy wielokrotnego publikowania i nie jest ograniczone
w czasie i co do terytorium.
4. Uczestnik przenosi nieodpłatnie na czas nieoznaczony na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac
oraz upowszechniania ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, to znaczy :
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których fotografie i publikacje powstały z użyciem fotografii bądź
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie, lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac w inny niż opisany w lit. b) sposób.
5. Uczestnik przenosi na organizatora konkursu prawo zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
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§ 14
Terminarz konkursu:
1) nadsyłanie prac – do 21 marca 2018 r.
2) ocena formalna zgłoszeń uczestnictwa w konkursie
3) obrady jury – 17 kwietnia 2018 r.
4) ogłoszenie listy zwycięzców – 25 kwietnia 2018 r. na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl
5) uroczyste wręczenie nagród – maj 2018 r.
§ 15
Organizator i Współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania prac konkursowych, oraz do wydania publikacji
w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane prace. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie
będą nigdzie wykorzystywane w celach komercyjnych.
Terminy wystaw będą ogłaszane na stronie Organizatora (www.biurokarier.am.szczecin.pl)
§ 16
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, posiadaniem praw autorskich do
danej pracy, wyrażeniem zgody przez autora na publikację pracy oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji konkursu fotograficznego pt: „Wymarzona podróż – świat w obiektywie” organizowanego przez Akademię
Morską w Szczecinie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 z póź. zm.)
Kapituła Honorowa: JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie - dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof.nadzw.AM,
Prorektor ds. Morskich – prof. nadzw. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk
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