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REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Astrofotograficzny Klubu Astronomicznego Almukantarat

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Konkurs Astro-
fotograficzny Klubu Astronomicznego Almukantarat”.

2. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony almukantarat.pl, a prace będą zbie-
rane drogą mailową.

3. Organizatorem i Fundatorem konkursu jest Klub Astronomiczny Almukantarat, ul. Bar-
tycka 18 00-716 Warszawa, NIP: 521-14-88-343, REGON: 011859538, KRS: 0000008696.

4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajem-
nym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu.

§2.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kon-
taktowe podane powyżej w § 1 ust. 3 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane
przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przy-
znania, wydania i doręczenia nagrody oraz innych celach rozliczeniowych związanych z or-
ganizacją konkursu.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy
o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia
2016 r.). Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie
mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem następujących
danych osobowych:

a) imienia i nazwiska;

b) adresu e-mail;

c) daty urodzenia.

4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Po-
wyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu, których prze-
twarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do
celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpo-
wiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył
się Konkurs.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora przekazywane innym
podmiotom.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
jego danych osobowych.
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§3.

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od opublikowania informacji o konkursie na stronie Organizatora w dniu
22 lutego 2023 r. do dnia 27 maja 2023 r. do godziny 23:59:59.

2. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach
wskazanych w § 5 Regulaminu.

3. Praca konkursowa składa się z:

a) Jednej fotografii konkursowej w formacie cyfrowym;

b) Opisu technicznego, zawierającego krótką informację co przedstawia zdjęcie, datę,
lokalizację, warunki pogodowe, technikę oraz spis sprzętu wykorzystanego do wyko-
nania zdjęcia, parametry użyte do wykonania zdjęcia, techniki oraz narzędzia użyte
do obróbki zdjęcia;

c) Opisu autorskiego, o długości od 500 do 1500 znaków, w języku polskim. Forma opisu
jest dowolna, może być on opisem zdjęcia, krótkim artykułem naukowym, utworem
artystycznym lub innym tekstem.

4. Fotografia konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a) tematyką fotografii musi być astronomia oraz wymagane jest, by fotografia obejmo-
wała w kadrze przynajmniej jeden obiekt astronomiczny;

b) propozycje tematów w edycji konkursu 2023 to:

• nocne krajobrazy;

• komety;

• niebo w ruchu na fotografii (ślady gwiazd, ruch ciał niebieskich, dozwolony jest
montaż fotografii wykonanych w odstępach czasu);

• zanieczyszczenie światłem;

• obłoki srebrzyste;

• astrofotografia smartfonem;

• astrofotografia samodzielnie wykonanym instrumentem (w całości lub częściowo);

• astrofotografia bez prowadzenia (np. ze statywu);

• portret miłośnika astronomii (zdjęcia zawierające ludzi oraz niebo).

c) fotografia powinna być wysłana w jak najlepszej jakości, w głębi kolorów 24 bit
lub lepszej, w jednym z formatów: JPEG, PNG, TIFF;

d) fotografia nie mogła zostać zgłoszona na żaden inny trwający konkurs, ani nie mogła
zostać nagrodzona lub wyróżniona na żadnym zakończonym konkursie, organizowa-
nym przez jakikolwiek podmiot.

5. Fotografia konkursowa oraz pozostałe elementy pracy konkursowej muszą być samodzielnie
wykonane przez uczestnika konkursu. W przypadku stwierdzenia plagiatu bądź niesamo-
dzielnej pracy, Organizator może zdyskwalifikować uczestnika.

6. Autorzy prac udzielają bezterminowego prawa Organizatorowi do bezpłatnej publikacji
oraz reprodukcji prac lub ich części, wraz z publikacją imienia i nazwiska autora pracy,
m.in. w sieci Internet na stronach Organizatora, w serwisie www.astronet.pl oraz innych
mediach zarządzanych przez Organizatora.
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§4.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Kon-
kursu spełnia następujące warunki:

a) jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;

b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała
jego postanowienia;

d) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się on i jego ro-
dzic/prawny opiekun i zaakceptował jego postanowienia.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu
(oświadczenie o akceptacji Regulaminu znajduje się w Załączniku nr 1) oraz spełnienie
warunków podanych w §3.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców, którzy zgłosili do Konkursu prace najlepiej
ocenione przez komisję konkursową, wybraną przez Organizatora i wymienioną na stronie
www.almukantarat.pl/konkurs-astrofoto.

5. Zgłoszenie konkursowe, wysłane drogą elektroniczną na adres konkurs.astrofoto@almukantarat.pl,
powinno zawierać:

a) Imię, nazwisko, wiek, szkołę oraz klasę, nazwisko oraz e-mail nauczyciela do kontaktu;

b) Jedną pracę konkursową;

c) W przypadku uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, dostępnych w terminie
29 lipca – 12 sierpnia 2023 i zainteresowanych nagrodą w formie bezpłatnego udzia-
łu w obozie naukowym Almukantaratu, informacja o zainteresowaniu uczestnictwem
w obozie;

d) Konieczne oświadczenia: Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu,
Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą
(załączniki).

6. Termin nadsyłania prac to: 27 maja 2023 roku. Prace wysłane po tym terminie lub
niezawierające któregoś z wymaganych elementów nie będą rozpatrywane.

§5.

NAGRODY, OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Nagrodami w konkursie są:

a) bezpłatne uczestnictwo w obozie astronomicznym Klubu Astronomicznego Almukan-
tarat, sponsorowane przez Organizatora (2 miejsca, dotyczy tylko uczniów ostatniej
klasy szkoły podstawowej, dostępnych w terminie 29 lipca – 12 sierpnia 2023 r.
lub uczniów szkoły ponadpodstawowej poza uczniami ostatniej klasy, dostępnych
w terminie 13 – 27 sierpnia 2023 r., i którzy zaznaczyli chęć uczestnictwa w obo-
zie w zgłoszeniu konkursowym);

b) nagrody rzeczowe.
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2. Procedura oceny prac oraz przydziału nagród przebiega następująco:

a) Prace są oceniane przez Komisję konkursową według następujących kryteriów: orygi-
nalność, poziom techniczny, opis, wartość edukacyjna i naukowa, wartość estetyczna
i artystyczna;

b) Szczegóły zasad punktacji pozostawiane są do ustalenia Komisji, jednak nie później
niż do momentu rozpoczęcia oceny prac;

c) Pośród uczestników, którzy zgłosili chęć udziału w obozie astronomicznym Klubu
Astronomicznego Almukantarat w 2023 roku, wybierane są dwie najwyżej oceniane
prace, których autorzy są nagradzani darmowym uczestnictwem w w.w. obozie;

d) Najlepiej oceniane prace uczestników, którzy nie zostali nagrodzeni nagrodą z pod-
punktu c., otrzymują nagrody rzeczowe;

e) W następnej kolejności przyznawane są wyróżnienia dla uczestników nienagrodzonych
nagrodami z podpunktu c. i d.

3. Ogłoszenie Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie nastąpi nie później niż 6 czerwca
2023 roku.

4. Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie zostaną ogłoszeni na stronie internetowej Organizatora
www.almukantarat.pl.

5. Organizator skontaktuje się z Laureatami za pomocą wiadomości e-mail z adresu
konkurs.astrofoto@almukantarat.pl w celu poinformowania o przyznaniu nagród.

6. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wy-
słanie wiadomości na adres e-mail konkurs.astrofoto@almukantarat.pl z potwierdzeniem
chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

7. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organi-
zator może kontaktować się z nim za pomocą wiadomości z adresu e-mail
konkurs.astrofoto@almukantarat.pl.

8. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwi-
walent pieniężny.

9. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków
określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, a także, jeśli nie wskazali danych umożliwiających
realizację prawa do nagrody zgodnie z §. 5 ust. 6. W takim wypadku nagroda pozostaje
własnością Fundatora nagrody.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie
przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych słu-
żących do identyfikacji, oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
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Załącznik nr 1

.........................., ........ 2023 r.

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/-am/-liśmy się z Regulaminem Konkursu „Konkurs Astrofotogra-
ficzny Klubu Astronomicznego Almukantarat” oraz zgadzam/-y się z jego treścią.

............................................................................
Podpis uczestnika konkursu

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

(w przypadku niepełnoletniego uczestnika)
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Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby,
której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanej dalej RODO –
Klub Astronomiczny Almukantarat (zwany dalej Klubem) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Klub Astronomiczny Almukantarat
NIP: 521-14-88-343, REGON: 011859538, KRS: 0000008696, ul. Bartycka 18, 00-716 War-
szawa.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z Za-
rządem Klubu pod adresem mailowym: zarzad@almukantarat.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu „Stypendium obo-
zowe Klubu Astronomicznego Almukantarat” – wyłonienia Laureatów, przyznania, wyda-
nia i doręczenia nagrody, innych celach rozliczeniowych związanych z organizacją konkurs
oraz do weryfikacji wymogów zawartych w Regulaminie Konkursu (w tym wiek; kryterium
socjalne).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usu-
nięcia, a także do ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania lub przenoszenia tych danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie
będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

9. Kategorie danych wymaganych do wzięcia udziału w Konkursie jest zawarty w Regulaminie
Konkursu i są to:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu e-mail (na potrzeby doręczenia nagrody),

c) daty urodzenia,

d) oświadczenia o dochodzie.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu Kon-
kursu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przepisach odrębnych, w tym
przepisach archiwalnych.

11. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych
przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkur-
su. Powyższe nie dotyczy przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu, których
przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz
do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić od-
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powiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył
się Konkurs.

12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.

13. Klub nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam/-y zapoznanie się z powyższą informacją:

...........................................................
Miejscowość, data

............................................................................
Podpis uczestnika konkursu

............................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

(w przypadku uczestnika poniżej 16 r.ż.)
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