
Regulamin konkursu “Baczyński bez filtra” 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na fotografię do wybranego 

wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii z siedzibą w Warszawie, ul. 

Płowiecka 77, 04-501, e-mail: biuro@wielkiehistorie.pl, zwana dalej „Organizatorem”. 

 

§2 Cel Konkursu 

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o twórczości jednego z najwybitniejszych 

poetów Pokolenia Kolumbów, wzrost zainteresowania sztuką i literaturą piękną, rozwój 

talentów artystycznych uczestników konkursu. 

 

§3 Temat Konkursu 

Tematem Konkursu jest przekład intersemiotyczny poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

Uczestnicy wykonują w dowolnej technice fotografię będącą interpretacją wybranego utworu 

poetyckiego poety. Do jednego wiersza można wykonać jedną fotografię. 

§4 Terminy 

1. Konkurs trwa od 04.08.2021 roku do 22.01.2022 roku.  

2. Prace konkursowe należy przesłać do 31.12.2021 roku na adres baczynski@wielkiehistorie.pl. 

3. Ogłoszenie wyników (poprzez podanie imienia i nazwiska autora fotografii i tytułu wiersza) 

nastąpi do 22.01.2022 r. na stronach internetowych: 

fb.com/wielkiehistorie,wielkiehistorie.pl oraz na specjalnie utworzonej podstronie konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.   

 

§5 Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.   

2. Uczestnicy niepełnoletni muszą przesłać zgodę na udział w Konkursie podpisaną przez 

pełnoprawnych opiekunów (zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami Organizatora oraz 

innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na  

zlecenie Organizatora.  

4. Fotografia konkursowa musi być prostokątem o dowolnych proporcjach. Minimalny rozmiar 

zdjęcia - dłuższy bok min. 700 pikseli.  

5. Przesłana praca konkursowa powinna być zapisana w formacie JPG.  

6. Fotografii nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem, a wybranym przez siebie 

pseudonimem. 

7. Fotografia powinna być opatrzona autorskim tytułem.  

8. W treści maila zgłoszeniowego należy zaznaczyć, do której kategorii konkursowej autor zgłasza 

pracę (Kategoria: szkoły podstawowe lub kategoria: szkoły ponadpodstawowe). 

9. Do maila zgłoszeniowego należy dołączyć plik ze zdjęciem jako załącznik do wiadomości.   

10. W treści maila zgłoszeniowego należy podać swój pseudonim, tytuł wiersza Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego, imię i nazwisko, adres do  korespondencji, nr telefonu kontaktowego. 

11. Mail wysłany na adres baczynski@wielkiehistorie.pl ze zgłoszeniem należy zatytułować:́  

Konkurs “Baczyński bez filtra”. 

12. Jedna osoba może zgłosić w ramach konkursu do trzech prac. Każda praca musi być przesłana 

w odrębnym mailu zgłoszeniowym i dotyczyć innego wiersza poety. 

mailto:biuro@wielkiehistorie.pl


13. Każda fotografia przesłana na konkurs musi być wykonana samodzielnie przez autora. W treści 

maila zgłoszeniowego należy napisać oświadczenie, że praca została wykonana samodzielnie. 

14. Fotografia konkursowa nie może być nigdzie wcześniej publikowana, dotyczy to także 

mediów społecznościowych oraz blogów. 

15. Zakazane jest zgłaszanie do Konkursu zdjęć o treści niezgodnej z prawem  lub zasadami 

współżycia społecznego. Zakazane są zdjęcia naruszające dobre obyczaje, w tym w 

szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle 

rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie zdjęcia nie będą brane pod uwagę 

w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo ich usunięcia.  

16. Zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich powinny być opatrzone zgodą na publikację 

wizerunku (zał. nr 3 niniejszego Regulaminu). Organizator nie będzie brał pod uwagę zdjęć 

zawierających wizerunek osób trzecich bez ich zgody na publikację. W przypadku 

niepełnoletnich osób trzecich oświadczenie musi być podpisane przez opiekuna prawnego. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac pod kątem ich zgodności z  

niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane pod kątem prawnym, zawierania treści  

obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe.  

18. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na akceptację niniejszego  

Regulaminu, w tym Politykę Przetwarzania Danych § 8.  

19. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację prac wybranych 

przez Organizatora. 

 

§6 Nagrody i Jury 

1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) oraz 

szkoła ponadpodstawowa. 

2. W każdej kategorii przewidziane jest przyznanie trzech nagród (miejsce 1, 2 i 3) oraz 

wyróżnień: 

 

I miejsce – aparat fotograficzny lustrzanka i voucher na kurs fotografii profesjonalnej, 

II miejsce – profesjonalny dron. 

III miejsce – bon na książki w wysokości 500 zł. 

 

Wyróżnienie - do 2 osób w każdej kategorii - bon na książki w wysokości 100 zł. 

3. Jury składa się z osób powołanych przez Organizatora. 

4. Oceniane będą następujące aspekty: oryginalność, kreatywność, walory artystyczne,  

zgodność z tematyką zadania konkursowego.  

5. Członek Jury nie będzie oceniał prac, jeśli zostały wykonane przez osoby z nim  spokrewnione.  

6. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach dotyczących przebiegu  

posiedzeń i podejmowanych decyzji.  

7. Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 22.01.2022 r. w siedzibie Organizatora lub za 

pomocą narzędzi telekonferencyjnych lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. 

8. Możliwe jest przyznanie dodatkowych wyróżnień. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli poziom artystyczny 

prac w danej kategorii nie będzie zadowalający.   

10. Organizatorzy zastrzegają ̨sobie prawo do przyznania dwóch równorzędnych nagród.  

11. Wybór prac dokonany przez jury jest ostateczny i wiążący, i nie podlega procedurze  

odwoławczej.   

 

  



§7 Prawa autorskie 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej,  

nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw 

majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w 

rozumieniu prawa  autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:   

a. Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, 

jakimikolwiek  środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci 

komputera oraz  wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

jak również trwałe lub  czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie ich  kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi 

kopiami;   

b. Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp  do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;   

c. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;   

d. Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;  

e. Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym  

udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach  

eksploatacji.   

2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do  
Regulaminu.  

3. W przypadku, gdy nadesłane prace  zawierają utrwalony wizerunek, czy wizerunki osób – 
uczestnik konkursu zobowiązuje się współdziałać z Fundację w celu uzyskania zgód takich 
osób na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez Fundację. 

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie 
naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich autorskich praw 
majątkowych i osobistych. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca 
zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w 
związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając 
Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu. 

5. Fundacja decyduje o terminach, sposobach i formach wykorzystania i rozpowszechniania 
prac konkursowych, przy czym nie jest obowiązany do ich rozpowszechniania / 
upubliczniania. 

6. Fundacja na podstawie regulaminu jest także uprawniona do udzielania dalszych zgód, 
zezwoleń i  sublicencji na korzystanie z nadesłanych prac podmiotom trzecim, w tym także w 
zakresie ustanowionych upoważnień. 

7. Fundacja będzie oznaczać każdą pracę imieniem i nazwiskiem ich twórcy.  

 

 

§8 Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:   

a. Podmioty odpowiedzialne u Organizatora za przetwarzanie danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator - 



Fundacja na  rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa, e-mail: 

biuro@wielkiehistorie.pl.  

b. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:  

i. dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia  Konkursu oraz poinformowania Laureatów o wynikach 

Konkursu,  

ii. dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: imię i 

nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. 

iii. dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres 

mailowy oraz numer telefonu. 

iv. podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie 

zgody – jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w 

konkursie.   

c. Kategorie odbiorców danych osobowych: Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą 

być  udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umów związanych z 

organizacją Konkursu.  

d. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego: Dane osobowe Uczestnika 

Konkursu  nie będą przesyłane do państw trzecich.  

e. Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora: Dane osobowe 

Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na  

przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż:  

i. 2 miesiące od końca trwania Konkursu - w stosunku do danych osobowych  

uczestników, którzy nie wygrali nagrody, 

ii. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres 

trwania  Konkursu w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy 

wygrali nagrody w  Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania 

dokumentacji podatkowej). 

f. Prawa Uczestników Konkursu: Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora:   

i. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,   

ii. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,   

iii. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,   

iv. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie 

uzasadnionego  interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać 

Pani/Pana dane w tym zakresie,  chyba że będziemy w stanie wykazać, że są 

one nam niezbędne do ewentualnego  ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń,   

v. do przenoszenia danych,   

vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

2. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z  Administratorem.   

3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się  

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec  

uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.   

4. Dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu  

może uzyskać wysyłając e-mail na adres: baczynski@wielkiehistorie.pl. 

 

 

 

 



§9 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.  

2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje  

podejmuje Organizator.  



Załącznik nr 1 do regulaminu  

Regulaminu konkursu “Baczyński bez filtra” 

 

 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

________________________________________, jako rodzic/ opiekun prawny (imię i 

nazwisko dziecka)___________________________________ wyrażam zgodę na udział 

mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ 

zapoznałem się treścią Regulaminu Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych 

Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do regulaminu  

 konkursu “Baczyński bez filtra” 

 

ZGODA UCZESTNIKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I NA PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH 

 

 

1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia. 

2. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym dysponentem autorskich praw majątkowych do 

zgłoszonego do Konkursu projektu kampanii w zakresie pól eksploatacji wskazanych w 

regulaminie 

3. Uczestnik zapewnia, że przysługują mu prawa zależne do zgłoszonego do Konkursu projektu 

kampanii w zakresie pól eksploatacji wskazanych w § 3 Umowy. 

4. Uczestnik oświadcza, że autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, w tym udziały w 

tych prawach, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, w szczególności nie są 

przedmiotami zastawu, użytkowania lub licencji wyłącznej lub nie zostały przeniesione na osobę 

trzecią.  

5. Uczestnik oświadcza, że nie jest zobowiązany – bezwarunkowo albo też pod jakimkolwiek 

warunkiem lub wraz z nadejściem określonego terminu –do przeniesienia lub obciążenia praw, 

o których mowa w ust. 1, lub udziałów w tych prawach, na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej.  

6. Uczestnik oświadcza, że autorskie prawa majątkowe, o których stanowi ust. 1, ani też udziały w 

tych prawach, nie zostały zajęte na rzecz osoby trzeciej w związku z jakimikolwiek 

postępowaniem o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym.  

7. Uczestnik oświadcza, że wysyłając pracę konkursową akceptuje postanowienia zawarte w §7 

regulaminu. 

 

 

 

 

____________________________________Data i czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 do regulaminu  

 konkursu “Baczyński bez filtra” 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Ja, niżej podpisany / podpisana oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego 

wizerunku umieszczonego na fotografii konkursowej w ramach konkursu “Baczyński bez 

filtra” wykonanej przez (imię i nazwisko autora pracy) 

_______________________________________________________________________, 

zatytułowanej ____________________________________________________________ i 

jestem świadomy / świadoma, iż Organizator konkursu ma prawo rozpowszechniać mój 

wizerunek na zasadach określonych w regulaminie konkursu, z którym się zapoznałem / 

zapoznałam. 

 

 

____________________________________Data i czytelny podpis 

 

 


