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REGULAMIN  
PROJEKTU 

„BORY W OBIEKTYWIE’ 
  

 
 
 

1. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem projektu jest: 
Stowarzyszenie Tucholski Pegaz, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola 
oraz 
Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola. 
 
Projekt dofinansowano ze środków Fundacji PZU.  
 

2. CEL  
 

Celem projektu jest: 

- przeszkolenie 10-osobowej grupy z zakresu fotografii  

- zaprezentowanie potencjału krajobrazowego regionu Borów Tucholskich  

- wydanie 20 sztuk fotoksiążek podsumowujących plener i promujących region. 

 

3. OPIS PROJEKTU  
 
Projekt "Bory w obiektywie" obejmuje: 
- SZKOLENIE - jednodniowe warsztaty fotograficzne dla 10 osób z podstaw fotografii, ze szczególnym 
uwzględnieniem fotografii krajobrazowej. Szkolenie przeprowadzone będzie przez Trójmiejską Szkołę Fotografii. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.  
- PLENER FOTOGRAFICZNY - plener fotograficzny w wybranym miejscu w regionie Borów 
Tucholskich  
- FOTOKSIĄŻKI - wydanie 20szt. pamiątkowych fotoksiążek podsumowujących plener ze zdjęciami wykonanymi 
przez uczestników projektu.  
 

4. KATEGORIE WIEKOWE 
 
W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące region Borów Tucholskich (powiat tucholski, chojnicki i świecki) 
w wieku od 14 roku życia.  
 
 

5. TERMINY  
 
Ogłoszenie naboru – 9 września 2019r. 
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń – 18 października 2019 r. 
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu – do 8 listopada2019 r. 
Termin szkolenia i pleneru – 9-10 maja 2020r. 
Termin nadesłania zdjęć do fotoksiążki – do 17 maja 2020r. 
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6. WARUNKI UCZESTNICTWA  
 
W projekcie mogą wziąć udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki: 

1. posiadają aparat fotograficzny i potrafią go obsługiwać (w projekcie nie mogą brać udziału osoby fotografujące 
wyłącznie aparatami w telefonach komórkowych, smartfonach, tabletach, itp.), 

2. prześlą wykonane przez siebie jedno zdjęcie krajobrazowe w terminie przewidzianym w regulaminie, wraz z 
informacjami: 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
TYTUŁ ZDJĘCIA 
MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA 
ROK WYKONANIA ZDJĘCIA 
E-MAIL 
TELEFON 
DATA URODZENIA 
Zdjęcia należy przesłać drogą mailową na adres fundusze-p@toktuchola.pl w treści maila wpisując powyższe 
dane dotyczące zdjęcia i autora oraz klauzulę o treści „Zapoznałam/em się z treścią regulaminu i akceptuję jego 
postanowienia”. 

3.    po zakończeniu pleneru w ciągu 7 dni prześlą na adres fundusze-p@toktuchola.pl do 5 zdjęć z pleneru wraz z    
        informacjami  

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA 
TYTUŁ ZDJĘCIA 
MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA 

        z których co najmniej 1 zostanie wykorzystane w fotoksiążce podsumowującej plener. 
        Niedostarczenie zdjęć z pleneru w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem publikacji zdjęcia   
        uczestnika w fotoksiążce.   

 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz 
1 egz. fotoksiążki podsumowującej plener.  
 
7. WYBÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Zgłoszone podczas naboru do projektu prace będą sprawdzone przez Organizatorów. Weryfikowana będzie 
poprawność zgłoszenia zgodnie z wytycznymi z pkt. 6 Regulaminu. Nadesłane zdjęcia będą także sprawdzane pod 
kątem ewentualnego łamania praw autorskich przez uczestników naboru. W przypadku niespełnienia warunków 
naboru oraz w przypadku łamania praw autorskich zgłoszenie będzie odrzucone. 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zorganizowania konkursu na podstawie którego wybrani zostaną 
uczestnicy projektu. Konkurs zostanie zorganizowany w przypadku wpłynięcia powyżej 20 zgłoszeń. Zdjęcia 
oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybiorą Organizatorzy i która składać się będzie z 3 osób 
związanych z fotografią, plastyką i innymi dziedzinami sztuki. Oceniać będą oni wartości artystyczne, profesjonalizm, 
poprawność, pomysłowość oraz estetykę zdjęć. Decyzja jury, co do wskazania uczestników projektu jest ostateczna. 
 

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
2. Regulamin niniejszego projektu będzie dostępny na stronie www.toktuchola.pl oraz w siedzibie 

Organizatorów.  
Dodatkowych informacji udziela Patrycja Walkowiak – tel. 52 334 33 88 wew. 28,  
e-mail: fundusze-p@toktuchola.pl  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo 
ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. 

mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
http://www.toktuchola.pl/
mailto:fundusze-p@toktuchola.pl
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4. Uczestnik, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia opiekun uczestnika, przekazując pracę na etapie naboru 
do projektu, zgadza się na publikowanie pracy na wszelkich polach eksploatacji. 

5. Uczestnik, a w przypadku osób poniżej 18 roku życia opiekun uczestnika, przesyłając prace do wykorzystania w 
fotoksiążce zgadza się na publikowanie ich na wszelkich polach eksploatacji. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, 
zawierających nadesłane zdjęcia wykonane podczas pleneru. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace  
i publikacje nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora zdjęcia będą podpisane 
imieniem i nazwiskiem autora. 

7. Przystępując do projektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie uczestnik oświadcza, iż:  
- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 
widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną 
ekspozycję, oraz wykorzystywanie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem 
- zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.toktuchola.pl oraz w mediach społecznościowych 
Organizatorów w czasie trwania projektu oraz po jego zakończeniu 
- wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystywanie wykonanych w ramach projektu fotografii (z 
prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia, 
nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z projektem, a także na 
ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatorów, w tym w szczególności na 
utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości 
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych  
i Internecie w tym zamieszczanie fotografii na stronach internetowych, w mediach społecznościowych (m.in. 
Facebook, Twitter, Instagram), TV, w kalendarzu, wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, 
wyświetlenia oraz odtworzenia oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę 
redakcyjną, nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, wizji przewodowej lub bezprzewodowej, w ramach 
jakichkolwiek działań promujących, w tym w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, tłumaczenia, 
przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych modyfikacji w fotografii oraz w zakresie korzystania 
z utworów zależnych w stosunku do fotografii - prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian fotografii lub 
jej części, prawo do korzystania z tak powstałych utworów zależnych oraz prawo do rozporządzania nimi jak 
również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej 
- zwalnia Organizatorów oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji projektu z odpowiedzialności z 
tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń 
ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.  
- w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało 
się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób 
trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym 
faktem poniesione przez Organizatorów szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega 
dyskwalifikacji z projektu. 

8. Biorąc udział w projekcie, uczestnik i opiekun uczestnika akceptuje jego regulamin. 
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych 
zdarzeń mających wpływ na organizowanie projektu, 

b) odstąpienia od organizowania projektu bez podania przyczyny, 

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
10. Klauzula informacyjna RODO. 
    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.       
    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników  
    i opiekunów uczestników projektu pn. „Bory w obiektywie” jest Tucholski Ośrodek Kultury, Plac    
    Zamkowy 8, 89-500 Tuchola.  

http://www.toktuchola.pl/
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    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektordanychosobowych@gmail.com,    
    iodotoktuchola@gmail.com 
    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników projektu przetwarzane będą w następujących   
    celach:  

1) informowania uczestników projektu za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, wiadomości SMS, email,  
2) spełnienia wymogów regulaminowych projektu,  
3) publikacji wizerunku na stronie internetowej oraz innych mediach,  
4) wydania fotoksiążek i certyfikatów,  
5) promocji projektu, 
6) organizacji i przeprowadzenia projektu, w tym identyfikacji uczestników i weryfikacji spełnienia przez nich 
warunków uprawniających do udziału w projekcie określonych  
w Regulaminie,  
7) wielokrotnego, nieodpłatnego publikowania nadesłanej przez uczestników pracy będącej efektem 
szkolenia i pleneru w materiałach promocyjnych związanych z projektem oraz prezentacjach 
poprojektowych na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 

    Odbiorcami danych osobowych uczestników i opiekunów uczestników projektu będą wyłącznie podmioty   
    uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
    Dane osobowe uczestników i opiekunów uczestników projektu przetwarzane będą przez okres trwania  
    projektu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.  
    Uczestnik i opiekun uczestnika projektu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich     
    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 
    Uczestnik i opiekun uczestnika projektu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
    Podanie przez uczestników i opiekunów uczestników projektu danych osobowych jest dobrowolne,  
    jednakże w celu uczestnictwa w projekcie niezbędne. 

 
 

ORGANIZATORZY 
        
 
 

Stowarzyszenie Tucholski Pegaz          Tucholski Ośrodek Kultury 

          

                      
 
 
 
 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI PZU 

 
 


