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PL 

REGULAMIN OTWARTEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ 
„ŚWIAT OCZAMI MIESZKAŃCÓW” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem wystawy fotograficznej „Świat oczami mieszkańców” (dalej: ”wystawa”), jest 

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, ul. Motylewska 24 64-920 Piła. 
2. Celem wystawy jest zaprezentowanie fotografii zrobionych amatorsko przez mieszkańców: 

rzeczy, sytuacji, budynków, natury itp. widzianych oczami mieszkańców. 
3. Uczestnictwo w wystawie jest otwarte. Wystawa skierowana jest do wszystkich osób 

zainteresowanych fotografią. 
4. Organizator oceni nadesłane fotografie, wybierze najlepsze prace i kompleksowo zorganizuje 

wystawę. 
5. 5. Wystawa zostanie zorganizowana w Kawiarni Dworcowej. Planowany termin otwarcia 

wystawy to 21 października 2022 roku i potrwa do 11 listopada 2022 roku włącznie. 

II. ZGŁASZANIE FOTOGRAFII 
1. Zgłoszenie fotografii na wystawę odbywa się wyłącznie za wykorzystaniem poczty 

elektronicznej na adres: emil.zerebilo@bankizywnosci.pl do dnia 30 września. 
2. Fotografie musza zostać zapisane w formacie jpg, rozdzielczości 300 dpi. 
3. Każdy uczestnik może zgłosić na wystawę maksymalnie trzy fotografie. Każda fotografia musi 

być zapisana w odrębnym pliku. Nazwa pliku powinna być tytułem fotografii. Opcjonalnie 
może być opis fotografii, miejsca przedstawionego na zdjęciu lub wspomnienia. Opis powinien 
być załączony jako plik doc. Zatytułowany „opis fotografii” i zawierać tytuły tożsame z nazwą 
plików i opisy. 

4. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych. 
5. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje: 

a. Imię i nazwisko Uczestnika 
b. Numer telefonu 
c. Data i miejsce wykonania fotografii 

6. Adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie będzie traktowany jako adres 
korespondencyjny Uczestnika 

7. Prace mogą przesyłać wyłącznie autorzy fotografii. 
8. Obróbka zdjęć przesłanych na wystawę może polegać jedynie na działaniach polegających na 

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, kadrowaniu i redukcji koloru. Wszelkie zmiany, a zwłaszcza 
fotomontaż są niedopuszczalne. 

9. Uczestnicy wystawy nie ponoszą kosztów wydruków zdjęć. Prace zostaną wydrukowane w 
oparciu o pliki przesłane do organizatora. 

10. Zgłoszenia przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w niniejszym 
regulaminie zostaną odrzucone. Organizator usunie e-maile zawierające odrzucone 
zgłoszenia. 

11. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez 
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 
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III. PRAWA AUTORSKIE 
1. Poprzez zgłoszenie w trybie pkt. II niniejszego regulaminu Uczestnik oświadcza, że: 

a. Jest autorem fotografii 
b. Przysługują mu autorskie prawa majątkowe, osobiste i pokrewne do fotografii 
c. Przesłane fotografie nie naruszają praw osób trzecich oraz dóbr osobistych 
d. Przesłane fotografie nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz 

nie są przedmiotem jakiegokolwiek postepowania 
e. Nieodpłatnie udziela Pilskiemu Bankowi Żywności niewyłącznej, nieograniczonej 

czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji 
wskazanych w pkt.2. 

f. Legitymuje się zezwoleniem osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach do 
rozpowszechniania tych wizerunków na cele związane z publiczna ekspozycją 
wystawy, drukiem katalogu poświęconego wystawie i zamieszczanie na stronach 
internetowych Organizatora w celu prezentowania działalności statutowej 

g. Zezwala Organizatorowi na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska 
podczas ekspozycji wystawy, w treści katalogu poświęconego wystawie oraz 
stronach internetowych Organizatora. 

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatora z 
fotografii. 

IV. OCENA I WYBÓR PRAC 
1. Zgłoszone fotografie zostaną ocenione i wybrane przez Organizatora. 
2. Wybrane fotografie zostaną publicznie zaprezentowane na wystawie, ponadto mogą być 

opublikowane w katalogu poświęconym wystawie. 

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie 

na cele związane z organizacją wystawy, drukiem katalogu oraz realizacją zadań statutowych. 
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie uniemożliwia 

przyjęcie zgłoszenia. 
4. Zgłoszenie dokonane w trybie pkt. II niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem 

przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie, 

jeżeli będą tego wymagały okoliczności. 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
3. Wszelkie informacje dotyczące planowanej wystawy: tel. 503-138-691, e-mail 

emil.zerebilo@bankizywnosci.pl 
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ПРАВИЛА ВІДКРИТОЇ ФОТОВИСТАВКИ "СВІТ ОЧИМА ЖИТЕЛІВ" 

I. Загальні положення 

1. Організатором фотовиставки" світ очима мешканців "(далі:" виставка") є Спілка асоціацій 
Пільського продовольчого банку, вул.Мотилівська, 24, 64-920. 

2. Метою виставки є демонстрація фотографій, зроблених любителями серед місцевих 
жителів: речей, ситуацій, будівель, природи і т.д. очима жителів. 

3. Участь у виставці відкрита. Виставка адресована всім, хто цікавиться фотографією. 

4. Організатор оцінить представлені фотографії, вибере кращі роботи і всебічно організовує 
виставку. 

5. 5. Виставка буде організована в  Запланована дата відкриття виставки - 21 жовтня 2022 
року і триватиме до 11 листопада 2022 року включно. 

 

II. Подача заяви  

1. Подача фотографії на виставку здійснюється тільки по електронній пошті за адресою: 
emil.zerebilo@bankizywnosci.pl   до 30 Вересня. 

2. Фотографії повинні бути збережені у форматі jpg з роздільною здатністю 300 dpi. 

3. Кожен учасник може представити на виставку максимум три фотографії. Кожна 
фотографія повинна бути збережена в окремому файлі. Ім'я файлу має бути назвою фотографії. 
В якості опції може бути опис фотографії, місця, зображеного на фотографії, або спогади. Опис 
повинен бути прикріплений у вигляді док-файлу під назвою "опис фотографії" і містити назви, 
ідентичні імені файлів і описам. 

4. Організатор не приймає колективні роботи. 

5. В електронному листі, відправленому на адресу організатора, повинна бути вказана 
наступна інформація: 

ім'я учасника 

номер телефону 

дата і Місце зйомки 

6. Адреса електронної пошти, з якої була відправлена заявка, буде розглядатися як 
поштова адреса учасника 

7. Роботи можуть бути представлені тільки авторами фотографій. 
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8. Обробка фотографій, завантажених на виставку, може складатися тільки з дій по 
освітленню, контрастування, кадрування і зменшення кольору. Будь-які зміни, особливо 
фотомонтаж, неприпустимі. 

9. Учасники виставки не несуть витрати на друк фотографій. Роботи будуть роздруковані на 
основі файлів, завантажених організатору. 

10. Заявки, відправлені після закінчення терміну або не відповідають вимогам, викладеним 
у цих правилах, будуть відхилені. Організатор видалить електронні листи, що містять відхилені 
заявки. 

11. Повідомлення учасником заявки рівносильно прийняттю учасником положень цих 
Правил. 

 

III. АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

1. при подачі завки згідно пункту II цього Регламенту учасник заявляє, що: 

а. є автором фотографії 

b. він має виняткові авторські права, особисті немайнові права та інші права, пов'язані з 
фотографією 

C. представлені фотографії не порушують прав третіх осіб та особистих прав 

D. представлені фотографії не обтяжені будь-якими правами третіх осіб і не є предметом будь-
якого розгляду 

E. безкоштовно надає клубу Pilski Bank Żywności, необмежену за часом і територіально ліцензію 
на використання фотографій в областях експлуатації, зазначених у пункті 2. 

f. має дозвіл від осіб, зображення яких розміщені на фотографіях, на поширення цих зображень 
в цілях, пов'язаних з публікацією експозицій виставки, друком каталогу, присвяченого виставці, 
і розміщення на веб-сайтах організатора для представлення статутної діяльності 

G. дозволяє організатору публічно представляти своє ім'я під час експозиції виставки, у вмісті 
каталогу, присвяченого виставці, і на веб-сайтах організатора. 

2. Учасникам не виплачується компенсація за використання Організатором фотографії. 

 

IV. ОЦІНКА І ВИБІР РОБІТ 

1. Представлені фотографії будуть оцінені і відібрані організатором. 

2. Вибрані фотографії будуть публічно представлені на виставці, крім того, вони можуть 
бути опубліковані в каталозі, присвяченому виставці. 
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V. обробка персональних даних 

1. Персональні дані учасників збираються та обробляються організатором виключно для 
цілей, пов'язаних з організацією виставки, друком каталогу та виконанням статутних завдань. 

2. Адміністратором персональних даних є організатор. 

3. Надання персональних даних є добровільним, проте їх не надання перешкоджає 
прийняттю заявки. 

4. Подання заяви згідно II цих Правил рівносильно вираженню учасником згоди на обробку 
його персональних даних. 

 

VI КІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Організатор залишає за собою право змінити терміни, зазначені в цих умовах, якщо цього 
вимагатимуть обставини. 

2. Правила набирають чинності з дня оголошення 

3. Вся інформація про заплановану виставку: тел. 503-138-691, 

e-mail: emil.zerebilo@bankizywnosci.pl 


