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Fotograficzna akcja dokumentalno - artystyczna  
Photo-Doc Freestyle ESK 

 

 

Regulamin 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Organizatorem fotograficznej akcji dokumentalno - artystycznej “Photo-Doc Freestyle         

ESK” (zwanej dalej “Projektem”) jest Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, ul. J.          

Matejki 10, 35-064 Rzeszów, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod          

numerem 0000244762 (zwane dalej „Organizatorem”).  

2. Projekt jest dofinansowany przez Estradę Rzeszowską, z siedzibą w Rzeszowie przy            

ul. Jagiellońskiej 24, 35 – 025 Rzeszów. 

3. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, w szczególności mających doświadczenie           

w fotografii dokumentalnej/reporterskiej, które wezmą udział w wydarzeniach        

organizowanych w ramach Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie w dniach 21 - 23             

czerwca 2019 roku. 

4. Projekt zakłada zakup i rozdanie wybranym 20 osobom, uczestnikom wydarzeń podczas            

Europejskiego Stadionu Kultury, jednorazowych - analogowych aparatów fotograficznych,        

przy pomocy których będą mogły zarejestrować w formie fotografii koncerty, emocje,           

spotkania i atmosferę tego wydarzenia. Wybrane zdjęcia zostaną następnie zaprezentowane          

na wystawie fotograficznej w Galerii Nierzeczywistej RSF. 

5. Osobą kontaktową oraz Koordynatorem Projektu jest Paweł Jakubowski - członek Zarządu            

Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego, kontakt: artystyczna@rsf.rzeszow.pl. 
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ROZDZIAŁ 2 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

§ 2. 

 

Uczestnikiem Projektu może być dorosła osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:  

1) zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu;  

2) prześle prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z portfolio na adres           

artystyczna@rsf.rzeszow.pl. 

 

§ 3. 

 

1. Aby wziąć udział w Projekcie należy:  

1) przesłać do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 24:00 3 czerwca 2019 r. do godz                 

19:30 wypełniony formularz zgłoszeniowy mailowo na adres       

artystyczna@rsf.rzeszow.pl.  

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.        

Uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem         

przy odbiorze aparatu fotograficznego;  

2) przesłać przykładowe portfolio o tematyce dokument / fotoreportaż         

na adres artystyczna@rsf.rzeszow.pl - 3 - 5 zdjęć w rozmiarze 1024 px na             

dłuższym boku, i wadze nieprzekraczającej 500kb/1 plik, profil kolorystyczny sRGB ;  

3) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu do celów           

jego realizacji i publikacji imienia i nazwiska autora na wystawie.  

2. Dostarczenie zgłoszenia, wymienionego w ust. 1 pkt 1, oznacza akceptację przez            

Uczestnika warunków Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.rsf.rzeszow.pl.  

3. Liczba uczestników Projektu jest ograniczona do 20 osób. 

4. W przypadku dużej liczby chętnych, o udziale w Projekcie decydować będzie ocena             

portfolio. 

5. Oceny portfolio i wyboru uczestników dokona powołana do tego celu rada artystyczna             

złożona z członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego.  

6. Przesłane portfolio wykorzystane zostanie wyłącznie do celów rekrutacji.  

7. Decyzja rady jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

8. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane drogą mailową do            

dnia 3 czerwca 2019 do godziny 24:00.  
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ROZDZIAŁ 3 

ETAPY PROJEKTU 

 

§ 4. 

 

Projekt odbywać się będzie w następujących etapach:  

1) rekrutacja i wybór uczestników projektu projektu - 10.05 - 3.06 2019 r.,  

2) wydanie jednorazowych aparatów fotograficznych - 4.06 - 19.06.2019 r., 

3) udział uczestników projektu w wydarzeniach w ramach Europejskiego Stadionu          

Kultury w Rzeszowie - 21.06 - 23.06.2019 r. oraz wykonanie zdjęć,  

4) zwrot jednorazowych aparatów fotograficznych przez uczestników projektu 23.06         

- 30.06.2019 r., 

5) wywołanie klisz, wybór i naświetlenie zdjęć na wystawę 1.07 - 12.07.2019 r., 

3) wystawa fotograficzna 12.07 - 31.07.2019 r. i ekspozycje zdjęć na stronach            

Organizatora i Partnerów.  

 

§ 5. 

 

1. Zbiór 100 - 150, wybranych spośród zdjęć Uczestników Projektu złoży się na Wystawę.  

2. Wyboru prac na Wystawę dokona Rada Artystyczna złożona z członków Rzeszowskiego            

Stowarzyszenia Fotograficznego. Fotografie na Wystawę naświetlone i oprawione zostaną na          

koszt Organizatora. 

3. Negatywy pozostają własnością autorów zdjęć, będą mogły zostać odebrane, wraz           

z kopią cyfrową zdjęć od Organizatora po naświetleniu prac na wystawę. 

 

§ 6. 

 

1. Udział w Projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac na             

Wystawie, a także na zaprezentowanie tych fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem autora             

na stronach Organizatora i Partnerów.  

2. Uczestnik Projektu z chwilą zwrócenia jednorazowego aparatu/przekazania fotografii na          

Wystawę udziela Organizatorowi nieodpłatnej, bezterminowej licencji niewyłącznej na        

korzystanie z wykonanych fotografii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o             

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), a w                

szczególności na ekspozycję fotografii z każdorazowym ujawnieniem ich autorstwa.  

3. Przekazane na Wystawę fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich. 

- uwiecznione na zdjęciach osoby (jeśli nie stanowią szczegółu całości takiej jak           
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zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza lub nie są to osoby powszechnie znane           

w rozumieniu Art. 81. Ustawy o o prawie autorskim i prawach pokrewnych) winny             

wyrazić pisemną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku na wystawie i publikacjach           

na stronach Organizatora.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich.  

 

ROZDZIAŁ 4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9. 

 

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym przebieg, realizację oraz          

warunki uczestnictwa w Projekcie.  

2. Wszelkie decyzje Organizatora są wiążące, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników          

projektu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych          

lub niewłaściwych danych osobowych.  

5. W przypadku zmiany danych, podanych przy zgłoszeniu udziału w Projekcie, Uczestnik            

jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.  

6. Zgłoszenie do udziału w Projekcie jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i             

akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych          

osobowych przez Organizatora w celu realizacji zadania.  

7. W przypadku publikacji przez Organizatora prac Uczestników Projektu, w celach           

określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zobowiązuje się każdorazowo podawać         

autora pracy.  

8. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator. Administrator zbioru danych          

osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje          

możliwość udziału w Projekcie oraz że uczestnikowi Projektu przysługuje prawo dostępu do            

jego danych oraz ich poprawiania.  

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie            

bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie         

internetowej www.rsf.rzeszow.pl oraz powiadomieniem o zmianie uczestników Projektu        

drogą mailową. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na            

stronie internetowej www.rsf.rzeszow.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą rodzić skutków         

finansowych dla Uczestników Projektu.  
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