Regulamin konkursu fotograficznego „Afrykańskie zwierzęta z innej perspektywy”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Afrykańskie zwierzęta z innej perspektywy” zwanym dalej „Konkursem” jest Miejski
Ogród Zoologiczny w Warszawie, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 1/3; 03-461 Warszawa; Dział Dydaktyczno Popularyzatorski (dalej „ZOO Warszawa” lub „Organizator”).
2. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. w momencie opublikowania postu konkursowego i będzie trwać
do 13 września 2020 r., do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 17 września 2020 r.
3. Przedmiotem Konkursu są własnoręcznie wykonane niestandardowe zdjęcia przedstawiające wybrane gatunki
zwierząt afrykańskich – mieszkańców Warszawskiego ZOO.
4. Celem Konkursu jest promocja wiedzy na temat zwierząt fauny Afryki i stojących przed nimi zagrożeń.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do
Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje. Zgłoszenie
uczestnika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie wraz ze zdjęciem/zdjęciami karty zgłoszenia
uczestnictwa w konkursie fotograficznym stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 2. Przebieg Konkursu
1. Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Konkursie jest
uzależniony od przesłania zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osoby niepełnoletniej
oraz przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu przed wykonaniem jakichkolwiek czynności w Konkursie przez
osobę niepełnoletnią – należy wypełnić Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą osobisty adres e-mail lub
będą mogli skorzystać z konta rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia/zdjęć przedstawiającego/-cych wybrane gatunki
zwierząt afrykańskich – mieszkańców Warszawskiego ZOO (np. słoń, żyrafa, hipopotam, goryl, oryks, gepard, lew,
zebra, szympans itd.). Wysil swoją wyobraźnię, zapomnij o oczywistych ujęciach i zrób zdjęcie swojego
ulubionego mieszkańca Warszawskiego ZOO, przedstawiciela fauny Afryki, w niestandardowym ujęciu. Zaskocz
nas swą pomysłowością i wygraj nagrody.
4. Kryterium oceny zadania konkursowego przez Komisję konkursową: estetyka pracy, oryginalność i pomysłowość.
5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 14.08.2020, od momentu opublikowania postu konkursowego na
fanpage na facebooku Warszawskiego ZOO https://www.facebook.com/WarszawskieZOO/ .
Termin nadsyłania prac: do 13.09.2020, do godz. 23.59.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: 17.09.2020 na fanpage i www Warszawskiego ZOO.
6. Zgłaszane zdjęcia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej, zapis w jpg, rozmiar nie większy niż 4512 x 3012.
Sugerowana minimalna rozdzielczość zdjęcia powinna wynosić 250 dpi.
7. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
8. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
9. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Nazwisko_ Imię_Tytuł-zdjęcia.
10. Prace należy przesyłać na adres e-mail: konkursfoto@zoo.waw.pl w terminie 14.08 – 13.09.2020.
11. Organizator powołuje następujące Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”:
St. Specjalista ds. Marketingu - Anna Tadra
Kierownik Działu Dydaktycznego - Agata Borucka
Fotograf w Warszawskim ZOO - Ewa Ziółkowska
12. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
13. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii prac, ze wskazaniem imienia i
nazwiska autora, na wystawie na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, na profilu
facebook’u, w publikacjach związanych z Konkursem oraz do innych celów promocyjnych Warszawskiego ZOO, a
uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przedmiotową publikację.
15. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 3. Nagrody
1. W konkursie wyłonionych zostanie 3 zwycięzców oraz Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania od
1 do 3 wyróżnień, od 1 do 3 nagród od fanów Warszawskiego ZOO na fb.
Nagrody:
• I miejsce:
- zestaw 3 albumów Tomasza Gudzowatego (Closer, Wide Wild World, Following Wild Trails) , uznanego fotografa i
kilkukrotnego laureata międzynarodowych nagród World Press Photo
- książka „Idziemy do ZOO. Poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców”
- 1 eko torba ze zwierzakiem
- kalendarz ze słonicą Bubą
- zestaw gadżetów Warszawskiego ZOO (PenDrive, czyścik do telefonu, magnes, podkładki pod kubek, smycz,
długopis, ołówek)
- dyplom
• II miejsce:
- zestaw 2 albumów Tomasza Gudzowatego (Wide Wild World, Following Wild Trails) , uznanego fotografa i
kilkukrotnego laureata międzynarodowych nagród World Press Photo
- 1 eko torba ze zwierzakiem
- kalendarz ze słonicą Bubą
- zestaw gadżetów Warszawskiego ZOO (PenDrive, czyścik do telefonu, magnes, podkładki pod kubek, smycz,
długopis, ołówek)
- dyplom
• III miejsce:
- 1 album Tomasza Gudzowatego (Following Wild Trails) , uznanego fotografa i kilkukrotnego laureata
międzynarodowych nagród World Press Photo
- kalendarz ze słonicą Bubą
- zestaw gadżetów Warszawskiego ZOO (PenDrive, czyścik do telefonu, magnes, podkładki pod kubek, smycz,
długopis, ołówek)
- dyplom
• Wyróżnienia (od 1 do 3) i nagrody od fanów na facebooku Warszawskiego ZOO (od 1 do 3):
- kalendarz ze słonicą Bubą
- zestaw gadżetów Warszawskiego ZOO (czyścik do telefonu, magnes, podkładki pod kubek, smycz, długopis,
ołówek)
- dyplom
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora Konkursu maksymalnie 9 osobom, które wykonają najbardziej
oryginalne zdjęcia zwierząt afrykańskich mieszkających w Warszawskim ZOO.
4. Informację o wygranej Laureaci otrzymają w formie oddzielnego posta na Facebooku z pokazaniem prac
zwycięzców.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród drogą poczty elektronicznej do dnia 17
września 2020 r.
6. Nagrody nie odebrane do 20 grudnia 2020 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.
7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach Konkursu oraz
umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

§ 4. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, w dalszej
części zwany jako „Miejskie ZOO”.
2. RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych
osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Miejskie ZOO przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako rodzica lub opiekuna prawnego oraz dane osoby
niepełnoletniej, która znajduje się pod Państwa opieką w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego
zwycięzców oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO w szczególności w
celu rozliczenia ewentualnych należności podatkowych, o ile takie powstaną. Przystępując do Konkursu wyrażacie
Państwo zgodę na uczestnictwo w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz jego zasady. Zgoda jest niezbędna do
uczestnictwa w Konkursie, zgodę można cofnąć w każdym czasie jednak może to uniemożliwić udział w Konkursie.
4. Podanie danych osobowych w przypadku uczestnika jest konieczne do uczestnictwa i realizacji Konkursu. Podanie
danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania ewentualnie dane kontaktowe jak numer telefonu czy
adres e-mail) jest warunkiem udziału w Konkursie, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami
prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, przy zgłoszeniu do Konkursu nie żądamy jednak danych
obligatoryjnych, a tych umożliwiających nam jego przeprowadzenie i przekazanie nagrody.
5. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga wiedzy i zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie osób
nieletnich oraz przetwarzanie ww. danych na potrzeby Konkursu.
6. Brak podania wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą udział w konkursie.
Więcej szczegółów na temat przetwarzania Państwa danych osobowych i Państwa uprawnień mogą Państwo
znaleźć pod adresem: https://zoo.waw.pl/informacje-rodo/facebook, pisząc na adres naszego inspektora danych
osobowych: iod@zoo.waw.pl oraz w naszej siedzibie.
§ 5. Udzielenie licencji
1.

Z chwilą doręczenia prac Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Warszawie, Miejski Ogród Zoologiczny w
Warszawie uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą go do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw
autorskich do pracy konkursowej na terytorium całego świata m.in. na następujących polach eksploatacji: publiczne
wystawienie fotografii na wystawach pokonkursowych, publiczne udostępnienie fotografii w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj. umieszczenie pracy konkursowej na
stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie (www.zoo.waw.pl) oraz fanpage’u Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego w Warszawie znajdującym się na portalu internetowym facebook (www.facebook.com) oraz
utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w szczególności drukarską poprzez zamieszczenie w
katalogu/magazynie drukowanym.
2. Uczestnik oświadcza, iż doręczona praca jest jego wytworem i przysługują mu pełne prawa do jej wykorzystania i
udzielenia licencji, o której mowa w § 5 pkt. 1 powyżej.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami i wszelkie informacje dotyczące Konkursu: Kierownik Działu
Dydaktyczno-Popularyzatorskiego Agata Borucka, tel. (22) 619-40-41 wew. 179, edukacja@zoo.waw.pl
2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.zoo.waw.pl.
3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo natychmiastowej
dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie lub jego odwołania w dowolnym momencie.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
6. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
„Afrykańskie zwierzęta z innej perspektywy”
Imię i nazwisko:....................................................................................................................
Nr telefonu:………………………………………………………………………………........................................
E-mail:………………………………………………………………………………………........................................
Wiek:
Nr Tytuł pracy

do 18 lat*

powyżej 18 lat*
Ewentualny komentarz

Oświadczenia:
** Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) ........................................................................ w
Konkursie Fotograficznym „Afrykańskie zwierzęta z innej perspektywy”.
...............................................................
(data i odręczny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz
udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych
jest Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest
dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Zgodnie z 5 Regulaminu Konkursu wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Miejski Ogród Zoologiczny w
warszawie z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na terytorium całego świata na następujących
polach eksploatacji: publiczne wystawienie fotografii na wystawach pokonkursowych, publiczne udostępnienie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym tj.
umieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie
(www.zoo.waw.pl) oraz fanpage’u Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie znajdującym się na portalu
internetowym facebook (www.facebook.com) oraz utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w szczególności
drukarską poprzez zamieszczenie w katalogu/magazynie drukowanym.
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w Regulaminie Konkursu.
................................................................
(data i odręczny podpis)
*niepotrzebne skreślić
**oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, ODRĘCZNIE PODPISAĆ
I PRZESŁAĆ NA ADRES konkursfoto@zoo.waw.pl .

