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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„ODKRYJ UROKI WYJĄTKOWEGO POLSKO-ROSYSYJSKIEGO POGRANICZA”, ORGANIZOWANEGO  

W RAMACH DNIA EUROPY 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Celem regulaminu jest określenie zasad udziału w konkursie fotograficznym „Odkryj uroki 

wyjątkowego polsko-rosyjskiego pogranicza”, zwanym dalej „konkursem fotograficznym”. 

Organizatorem wydarzenia jest Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

2. Konkurs fotograficzny jest organizowany z okazji Dnia Europy (9 maja) w celu promowania 

współpracy transgranicznej, Unii Europejskiej, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014-2020 oraz projektów realizowanych w ramach Programu. 

3. W konkursie fotograficznym może wziąć udział każdy. Wydarzenie ma charakter otwarty.  

4. Uczestnictwo w konkursie fotograficznym jest bezpłatne. 

5. Regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników konkursu fotograficznego, którzy są 

zobowiązani do jego stosowania. 

6. Regulamin jest dostępny we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, a także na stronie internetowej organizatora: 

www.plru.eu. 

7. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020 mieści się w Olsztynie (Polska) przy ulicy Głowackiego 14, zwany dalej „Organizatorem”. 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020 funkcjonuje w ramach Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy Domaniewskiej 39A. 

 

§ 2 
Cele konkursu 

Celem konkursu jest: 

1. zachęcanie mieszkańców z obszaru objętego wsparciem Programem Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 do zapoznania się z tematyką Programu oraz 

zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu Unii Europejskiej i współpracy transgranicznej; 

2. zainteresowanie mieszkańców z obszaru objętego wsparciem Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 obchodami Dnia Europy; 

3. promowanie rezultatów projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

 
 
 
 
 

http://www.plru.eu/
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§ 3 

Zasady dotyczące udziału w konkursie fotograficznym 

Rejestracja 

1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie fotograficznym odbywa się poprzez poprawne 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego 

regulaminu, a następnie przesłanie go wraz ze zdjęciem do Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego/ Oddziału WST w Kaliningradzie, najpóźniej do 14.06.2021 r. (do godziny 

15:00). W formularzu zgłoszeniowym znajdują się zgody dotyczące praw autorskich, praw 

pokrewnych oraz ochrony danych osobowych, których zaakceptowanie jest niezbędne do 

wzięcia udziału w konkursie.  

2. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w § 3 pkt 1, zawiera imię i nazwisko uczestnika, 

nazwę instytucji (jej podanie nie jest obowiązkowe), adres (na który zostanie przesłana 

potencjalna nagroda), województwo, narodowość, telefon kontaktowy oraz adres e-mail. 

3. Osoby, które nie dokonały rejestracji zgodnie z § 3 pkt 1, nie będą mogły wziąć udziału w 

konkursie fotograficznym. 

 
Obowiązki do spełnienia 

 
Następujące obowiązki muszą być spełnione żeby wziąć udział w konkursie fotograficznym: 

 
1. W ramach konkursu każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie wykonane samodzielnie, 

związane z tytułem konkursu oraz wpisujące się w jedną z czterech kategorii (wymienionych 

na następnej stronie – „kategorie”). 

2. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba będąca autorem zdjęcia. 

3. Zdjęcie powinno mieć potencjał promocyjny, prezentować nowatorskie podejście lub 

oryginalny pomysł. 

4. Wymagania techniczne dotyczące zdjęcia: 

• Format pliku cyfrowego, 

• type: jpg, tiff, 

• rozdzielczość: minimum 300 dpi, 

• wymiary: dłuższy bok minimum 4000 pikseli, a krótszy minimum 3000 pikseli, 

• rozmiar: minimum 3 MB, max. 10 MB. 

5. Jakość zdjęcia: 

• zdjęcie powinno być wyraźne i ostre, bez niezamierzonego rozmywania, 

• format zdjęcia powinien być pionowy lub pozioma. 

6. Zdjęcie musi być wykonane na obszarze Programu. W Polsce (województwo podlaskie, 

warmińsko-mazurskie lub pomorskie); w Rosji (obwód kaliningradzki). 
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7. Zdjęcie musi zostać opisane w formularzu zgłoszeniowym (co przedstawia) w jednym z trzech 

języków – angielskim, polskim lub rosyjskim. 

8. Wszystkie zdjęcia nadesłane w wyznaczonym terminie zostaną ocenione. 

 
W przypadku niespełnienia tych ośmiu powyższych warunków, przesłane zdjęcie nie weźmie 

udziału w konkursie fotograficznym. 

 
Kategorie 

 
Zdjęcie może być złożone w jednej z czterech następujących kategorii:  

 
1. Projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020. Lista projektów znajduje się na stronie Programu tutaj: 
https://www.plru.eu/en/pages/22. Dokładną lokalizację każdego projektu można znaleźć w 
broszurach związanych z każdym z trzech celów tematycznych: dziedzictwo, środowisko i 
dostępność, pod linkiem: https://plru.eu/en/pages/75. 
 

2. Piękno przyrody polsko-rosyjskiego pogranicza.  
 

3. Dziedzictwo kulturowe (obszaru objętego Programem). 
 

4. Zwyczaje, tradycje, kuchnia i rytuały w Polsce/ w Rosji. 
 

§ 4 
Termin konkursu i miejsce nadsyłania zdjęć 

Konkurs rozpoczyna się 10.05.2021 r. i trwa do 14.06.2021 r. do godziny 15:00. Organizator może 

przedłużyć termin konkursu poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.plru.eu.  

Zdjęcia należy przesyłać na następujące adresy e-mailowe:  

Polscy uczestnicy przesyłają zdjęcia na następujący adres e-mail: Katarzyna.wantoch-

rekowska@plru.eu  

Rosyjscy uczestnicy przesyłają zdjęcia na następujący adres e-mail: office@tisc.org.ru 

 
§ 5 

Zasady udziału i organizacja konkursu 

1. Zwycięzcy konkursu oraz najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez komisje konkursowe powołane 

przez organizatora. Jedna komisja konkursowa oceni zdjęcia zrobione przez uczestników konkursu po 

polskiej stronie granicy, a druga po stronie rosyjskiej. 

2. Skład komisji konkursowej powołanej po polskiej stronie będzie się składał z członków powołanych 

przez organizatora – Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-

Rosja 2014–2020. Po stronie rosyjskiej komisja konkursowa będzie się składała z członków 

powołanych przez Oddział WST w Kaliningradzie. 

https://www.plru.eu/en/pages/22
https://plru.eu/en/pages/75
http://www.plru.eu/
mailto:Katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
mailto:Katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
mailto:office@tisc.org.ru


 

4 
 

3. Obydwie komisje konkursowe będą składały się z co najmniej 2 osób. 

4. Komisje konkursowe mogą działać zgodnie z zatwierdzonym przez siebie regulaminem. 

5. Komisje konkursowe wyłonią zwycięzców na podstawie następujących kryteriów: 

• zdjęcia dotyczą tematyki konkursu i są zgodne z jedną z kategorii tematycznych;  

• jakość zdjęcia (wartość artystyczna zdjęcia, oryginalne podejście do wybranej kategorii, 

ciekawy i nowatorski pomysł, potencjał promocyjny); 

• jakość techniczna (jakość zdjęć zgodna z wymaganiami technicznymi). 

6. Decyzje podjęte przez komisje konkursowe są ostateczne. Od decyzji komisji nie przysługuje 

odwołanie. 

7. Zdjęcia pozostają własnością organizatora. 

8. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z przesyłką. 

9. Wraz ze zdjęciem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i zgody dotyczące praw 

autorskich, praw pokrewnych oraz ochrony danych osobowych. Przesyłając formularz zgłoszeniowy 

wraz ze zdjęciem, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora zdjęcia we 

wszystkich działaniach, na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, w postaci druku, audio i 

wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z tym konkursem oraz w 

trakcie różnych wydarzeń i działań informacyjno-promocyjnych, organizowanych w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

10. Materiały przekazywane przez uczestników nie mogą w żaden sposób naruszać prawa, w tym 

praw osób trzecich, uczuć religijnych, zasad współżycia społecznego oraz – w odniesieniu do 

obywateli polskich – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. (RODO), a także ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. Poz. 1191 z późn. zm.). Za ich 

naruszenie odpowiada uczestnik, a organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia takich prac z 

konkursu fotograficznego. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych zdjęć 

(licencja niewyłączna) przez czas nieokreślony, także na potrzeby innych działań promocyjnych 

Programu.  

§ 6 
Nagrody 

1. Wszystkie zdjęcia przesłane w terminie wskazanym w § 4 wezmą udział w konkursie i mają 

szansę zdobyć główne nagrody. 

2. Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane przez komisje konkursowe, nie wcześniej niż 05.07.2021 r. 

3. Autorzy 3 najlepszych zdjęć z Polski w każdej z czterech kategorii (łącznie 12 nagród) oraz 

autorzy 3 najlepszych zdjęć z Rosji w każdej z czterech kategorii (łącznie 12 nagród) otrzymają 

nagrody główne. Komisja konkursowa może również przyznać 6 wyróżnień (nagród 
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specjalnych) – 3 nagrody specjalne za zdjęcia wykonane przez uczestników z Polski oraz 3 

nagrody specjalne za zdjęcia wykonane przez uczestników z Rosji. 

4. Główną nagrodą jest plecak i powerbank. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody 

specjalne, otrzymają m.in.: bidony, śpiwory oraz gry. 

5. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej organizatora lub zostaną powiadomieni 

drogą e-mailową. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania innych (specjalnych) nagród. 

7. Wszystkie zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą być wykonane przez uczestników. Uczestnicy 

gwarantują przestrzeganie przewidzianych ustawowo praw autorskich i praw pokrewnych. 

Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za autentyczność prac. 

8. Szczegółowe informacje na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-

2020 dostępne są na stronie internetowej: www.plru.eu.  

§ 7 
Dane kontaktowe 

1. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 
Po stronie polskiej: 

• Katarzyna Wantoch-Rekowska, Menedżer Komunikacji we Wspólnym Sekretariacie 
Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, 
Centrum Projektów Europejskich, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn,  

         tel. 89 722 81 56, 
e-mail: katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu.  

 
2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: 
Po stronie rosyjskiej:  

• Tatyana Shitikova, Kierownik Zespołu w Oddziale Wspólnego Sekretariatu 
Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-20120  
w Kaliningradzie, ul. Chernyakhovskogo 6, biuro nr 109, 236006 Kaliningrad 
tel. +7 4012 616 200, 

  e-mail: office@tisc.org.ru  

 

§ 8 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (dalej jako „RODO”) oraz  

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Centrum Projektów Europejskich  

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, z którym można się skontaktować drogą 

elektroniczną pisząc na adres e-mail: cpe@cpe.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres wskazany 

powyżej oraz bezpośrednio w siedzibie instytucji. W sprawach związanych z danymi 

http://www.plru.eu/
mailto:katarzyna.wantoch-rekowska@plru.eu
mailto:office@tisc.org.ru
mailto:cpe@cpe.gov.pl
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osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@cpe.gov.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO, czyli 

akceptacji niniejszego regulaminu (imię, nazwisko, nazwa organizacji (nie obowiązkowo), adres 

(gdzie potencjalna nagroda zostanie wysłana), województwo, narodowość, numer telefonu, 

adres e-mail). 

4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w związku z organizacją i promocją 

konkursu fotograficznego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 

5. Jeśli będzie to konieczne dla organizacji konkursu fotograficznego, dane osobowe uczestników 

mogą być udostępniane następującym grupom podmiotów:  

▪ osobom upoważnionym przez WST (jego pracownicy), dla których dostęp do 

wspomnianych danych jest konieczny dla prawidłowego wykonywania obowiązków;  

▪ odbiorcom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy 

kontroli). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania terminu możliwości 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

6. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres do 5 lat, licząc od daty 

końcowego rozliczenia pomocy technicznej w ramach Programu. 

7. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania jego danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku, gdy stwierdzi naruszenie zasad przetwarzania lub 

przekazywania danych osobowych dotyczących swojej osoby. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim. 

§ 9  
Postanowienia końcowe 

1. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w każdym czasie. O zmianie regulaminu uczestnicy 

zostaną powiadomieni.  

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo: dokonywania zmian w konkursie oraz jego przerwania bez 

podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na 

stronie internetowej www.plru.eu. 

 

 

mailto:iod@cpe.gov.pl
http://www.plru.eu/

