
Regulamin 

Amatorskiego Konkursu Fotograficznego „Nurkuj Blisko Domu” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 

fotograficzny „Nurkuj Blisko Domu”, zwany dalej „Konkursem”. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej „Uczestnikami”. 

Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą przedstawiciela 

ustawowego Uczestnika, wyrażoną poprzez podpisanie Formularza. 

3. Inicjatorem Konkursu jest Perfect Diver, ul. Folwarczna 37, 62-081 Przeźmierowo 

zwanemu dalej „Organizatorem”. Patronem i fundatorem nagród jest firma Tecline / Scubatech. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

4.1 Formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 

1 do Regulaminu; 

4.2 Umowie – należy przez to rozumieć umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu; 

4.3 Zgłoszeniu – należy przez to rozumieć zgłoszoną w formie elektronicznej fotografię albo 

fotografie 

wraz z wypełnionym Formularzem oraz wypełnioną Umową, z wyłączeniem części dotyczących 

oznaczenia osoby reprezentującej Organizatora, kategorii, w której Nagroda jest przyznawana, 

podstawy przyznania Nagrody oraz jej wysokości, a także podpisu osoby reprezentującej 

Organizatora, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6, także zgodą osoby (osób) widniejącej na 

Fotografii; 

4.4 Fotografii albo Fotografiach – należy przez to rozumieć będącą albo będące odrębnym utworem 

fotografię albo fotografie, stanowiące część Zgłoszenia; 

4.5 Laureacie – należy przez to rozumieć Uczestnika, który otrzymał w Konkursie nagrodę główną, 

nagrodę za zajęcie I, II albo III miejsca, albo wyróżnienie. 

5. Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika, wysyłając Zgłoszenie na warunkach 

określonych w Regulaminie, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go. 

6. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.). 

§ 2. Terminy 

1. Termin na składanie Zgłoszeń upływa dnia 6 stycznia 2021 r. 

2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:  

2.1 data nadania Fotografii na skrzynkę poczty elektronicznej Organizatora, zgodnie z wymogami § 5 

ust. 3 Regulaminu. 

3. Zgłoszenia złożone po terminie nie biorą udziału w Konkursie. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 15 stycznia 2021 r. Lista Laureatów zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej Organizatora w zakładce: /konkurs2020-nurkuj-blisko-domu. 

5. Organizator powiadomi Laureatów o wyniku drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej 

wskazany w Formularzu, w terminie 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników Konkursu. 

§ 3. Zasady Konkursu 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie redakcji Perfect Diver, pracownicy Scubatech sp. z 



O.O. / Tecline i ich Ambasadorzy. 

3. Nie dopuszcza się Zgłoszeń zbiorowych. 

4. Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, nie biorą udziału w 

Konkursie, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń obejmujących Fotografie, które 

naruszają obowiązujące przepisy, zasady dobrych obyczajów lub dobra osobiste osób trzecich. 

6. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Zgłoszeń. 

7. W przypadku, gdy Fotografia zawiera czyjś wizerunek, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do 

Formularza oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach 

Fotografii, w tym zamieszczenia w kalendarzu, jeżeli Fotografii zostanie przyznana nagroda lub 

wyróżnienie. 

8. Uczestnicy są zobowiązani do akceptacji następujących warunków Konkursu: 

8.1 Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego warunków; 

8.2 Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją 

Konkursu; 

8.3 podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik albo 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie; 

8.4 Uczestnik jest autorem Fotografii; 

8.5 Fotografie zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

Konkursu; 

8.6 Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania oraz przekazania Organizatorowi zgody osoby, której 

wizerunek zawiera Fotografia, na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Fotografii; 

8.7 Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i wyłączne, nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do Fotografii, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać; 

8.8 przysługujące Uczestnikowi autorskie prawa nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności ich 

majątkowych i osobistych praw autorskich. 

§ 4. Wymagania dotyczące Fotografii 

1. Fotografie mogą być wykonane w technice cyfrowej. 

2. Zdjęcia muszą być wykonane pod wodą*, na terenie Polski, maksymalnie 200 km od miejsca 

zamieszkania Uczestnika. *Dopuszczalne są zdjęcia tzw. połówkowe (50% pod/nad lustrem wody). 

3. Zdjęcia muszą być opisane:  

- miejsce wykonania fotografii (nazwa akwenu, miejscowość, województwo)  

- data wykonania fotografii (miesiąc; wziąć udział mogą tylko zdjęcia wykonane w 2020 roku i w 

dniach1-6 stycznia 2021 roku)  

- aparat użyty do wykonania fotografii 

- głębokość, na jakiej wykonano zdjęcie 

4. Fotografie muszą być zapisane w jednym z formatów: jpeg, tiff, raw. Rozdzielczość: 300 DPI.  

5. Fotografie nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane w innych konkursach. 

6. Zabronione jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii 

pochodzących z różnych plików. Zabronione jest zwiększanie oryginalnej rozdzielczości Fotografii. 

7. W nazwie pliku zawierającego Fotografię należy wpisać oznaczenie Fotografii pozwalające na jej 



jednoznaczne przypisanie do opisu Fotografii. 

 

§ 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie kompletnego Zgłoszenia, tj. wypełnionego 

i podpisanego Formularza, Fotografii oraz Umowy wypełnionej w miejscach przeznaczonych dla 

Laureata. 

2. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. 

3. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@perfectdiver.com, w tytule maila 

wpisując: „Konkurs fotograficzny – Nurkuj blisko domu 2020”. Dla każdej Fotografii należy 

oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł, datę i miejsce wykonania, kategorię oraz opis Fotografii. 

Wskazanie wymaganych danych może nastąpić bezpośrednio w treści 

maila lub w załączonym oddzielnie pliku tekstowym, który wskazywać będzie jednoznacznie, do 

której Fotografii bądź do których Fotografii się odnosi. 

4. W mailu zgłoszeniowym z § 5 ust.3 należy załączyć również:  

- Skan podpisanego Formularza  

- Skan podpisanej Umowy,  

§ 6. Jury i sposób oceny 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. W skład Jury wchodzą co najmniej trzy 

osoby, w tym co najmniej jeden ekspert w dziedzinie fotografii podwodnej. Pozostały skład Jury 

powoływany jest spośród pracowników Organizatora. Zadaniem Jury jest nadzór nad prawidłowym 

przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie Laureatów. Jury wybiera spośród swojego składu 

przewodniczącego. 

2. Ocena Fotografii przez Jury odbywa się zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 3, poprzez 

zsumowanie przyznanych przez każdego z członków Jury punktów stanowiących kolejne liczby 

całkowite od 1 do 6 dla każdej Fotografii, gdzie 6 oznacza najwyższą ocenę przyznaną Fotografii. 

3. Jury dokonuje oceny Fotografii, biorąc pod uwagę technikę ich wykonania, oryginalność, 

kreatywność oraz zgodność z tematem konkursu. 

4. Fotografie oraz Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, podlegają 

odrzuceniu. 

5. W przypadku uzyskania przez Fotografie jednakowej liczby punktów, ostateczna decyzja co do 

przyznania wyższego miejsca jednej z Fotografii należy do przewodniczącego Jury. 

6. Z prac Jury sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Jury. 

7. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Do rozstrzygnięcia konkursu w danej kategorii dochodzi, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej 

5 (słownie: pięć) Fotografii, które nie zostaną odrzucone na podstawie ust. 4. 

§ 7. Nagrody 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody, zwane dalej „Nagrodami”: 

1.1 nagroda za zajęcie I miejsca: indywidualnie skonfigurowany System Wypornościowy Tecline o 

równowartości 3000 PLN, czapka zimowa Tecline, roczna prenumerata magazynu Perfect Diver 2021 

z dostawą do domu na terenie Polski, kalendarz Perfect Diver 2021 oraz publikacja zdjęcia 

konkursowego na łamach Magazynu Perfect Diver ; 

1.2 nagroda za zajęcie II miejsca: Płetwy Tecline Power Jet dedykowane fotografom podwodnym, 

Czapka Zimowa Tecline, egzemplarz 1/2021 Magazynu Perfect Diver, kalendarz Perfect Diver 2021 



oraz publikacja zdjęcia na łamach Magazynu Perfect Diver 

1.3 nagroda za zajęcie III miejsca: Maska Nurkowa Tecline Frameless Super View, Czapka Zimowa 

Tecline, kalendarz Perfect Diver 2021, gadżety Perfect Diver -publikacja zdjęcia na łamach Magazynu 

Perfect Diver  

2. Nagrody zostaną dostarczone Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej 14 dni od dnia 

ogłoszenia wyników Konkursu. 

3. Nagrody są wolne od podatku dochodowego. 

4. Nagroda stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych do Fotografii, zgodnie z § 8. 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym twórcą Fotografii i przysługują mu autorskie prawa osobiste 

i wyłączne, i nieograniczone majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm.) do Fotografii. 

2. Zawarcie Umowy pomiędzy Laureatem i Organizatorem jest warunkiem przekazania Nagrody. 

Umowa przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej bądź wyróżnionej 

Fotografii na polach eksploatacji wskazanych w Umowie. 

3. Uczestnik oświadcza, że: 

3.1 może rozporządzać prawami autorskimi do Fotografii w zakresie niezbędnym do zawarcia 

i wykonywania Umowy; 

3.2 Fotografie nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich; 

3.3 Fotografie nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzej Fotografii. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania obróbki nagrodzonych bądź wyróżnionych 

Fotografii, w szczególności w celu sporządzenia kalendarza. 

5. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące 

naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób 

trzecich, jeśli wskutek korzystania przez Organizatora z Fotografii zgodnie z ustępami poprzednimi, 

doszłoby do ich naruszenia. 

§ 9. Ochrona danych osobowych 

1. Organizator będzie zbierał następujące dane: 

1) Uczestników: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) adres zamieszkania, 

d numer telefonu kontaktowego, 

e) adres poczty elektronicznej,; 

2) Uczestników, reprezentowanych przez przedstawicieli ustawowych: 

a) imię i nazwisko Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, 

b) datę urodzenia Uczestnika i przedstawiciela ustawowego, 

c) adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego, 

d numer telefonu kontaktowego przedstawiciela ustawowego, 

e) adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego lub Uczestnika, 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest Perfect Diver z siedzibą 

w Przeźmierowo, ul. Folwarczna 37. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się 



będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl. 

4. Dane osobowe Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników będą przetwarzane przez 

Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia wyników w związku z wykonywaniem 

postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Laureatami oraz przekazania 

Nagród. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik/ 

przedstawiciel ustawowy Uczestnika odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, Zgłoszenie nie bierze udziału w Konkursie i 

podlega zniszczeniu. 

6. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w 

mediach) o wynikach Konkursu. 

7. Dane Uczestników i przedstawicieli ustawowych Uczestników nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

8. Dane osobowe Uczestników oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników po ich wykorzystaniu w 

celu przeprowadzenia Konkursu, zostaną usunięte w terminie miesiąca z wyjątkiem imion i nazwisk 

Laureatów. 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do 

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu, 

kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia 

ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 

sposób przetwarzanych. 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

www.perfectdiver.com Informacji dotyczących Konkursu udziela Wojciech Zgoła, z którym kontakt 

jest możliwy pod adresem email: redakcja@perfectdiver.com 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych podanych w Formularzu. 

3. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

o tym Organizatora, pod rygorem zniesienia odpowiedzialności Organizatora za skutki niedoręczenia 

Uczestnikowi korespondencji związanej z realizacją Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie z ważnych powodów 

modyfikacji postanowień Regulaminu, jak również do odwołania Konkursu.  

 


