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Regulamin 
konkursu fotograficznego MOIIB 

„W OBIEKTYWIE INŻYNIERA" 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „W OBIEKTYWIE INŻYNIERA" oraz 

zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem (dalej: „Regulamin"). 

2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „W obiektywie Inżyniera " (dalej: „Konkurs"). 

3. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) z 

siedzibą: w Warszawie ul. 1 Sierpnia 36B, 02-304 Warszawa, (dalej „Organizator") 

4. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: 

- kategoria I - Budynki, budowle, budowy z terenu Mazowsza; 

- kategoria II - Budynki, budowle, budowy z Polski; 

- kategoria III - Budynki, budowle, budowy ze świata. 

5. Konkurs organizowany jest corocznie, chyba że Organizator zdecyduje inaczej. 

6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest 

zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do 

przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, 

które uprawniają go do udziału w Konkursie. Przesłanie formularza zgłoszeniowego do konkursu 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oznacza jednoczesną akceptację przez 

Uczestnika postanowień Regulaminu. 

§2 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu (dalej: „Uczestnik") może być każdy członek MOIIB, który ma 

opłacone składki, z wyłączeniem członków Jury i który podczas trwania konkursu spełnia następujące 

warunki: 

a) zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu; 

b) dokona terminowego zgłoszenia udziału w Konkursie. 

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) przynajmniej z 1 zdjęciem. Każdy uczestnik Konkursu może dokonać 

zgłoszenia maksymalnie po 2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek punktu 

formularza, brak podpisu oraz podanie nieprawdziwych informacji powoduje wykluczenie z udziału w 

Konkursie. 

3. Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff i rozdzielczości min 2480x3508 lub 3508x2480  należy 

przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

foto@maz.piib.org.pl. 

4. Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, każdy inny napis spowoduje wykluczenie 

zdjęcia z konkursu /poza napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/. 

5. Niedozwolone jest stosowanie fotomontażu. 

6. Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagradzana w żadnym innym konkursie 

fotograficznym. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zdjęć nie związanych z tematyką 
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Konkursu. 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie 

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez korzystanie z dodatkowego 

oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może 

zostać wykluczony z Konkursu. 

§ 3 
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

1. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 14 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku. 

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki 

określone w Regulaminie, w szczególności: 

a) wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu; 

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko adresu do 

korespondencji, adres e-mail Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie. 

3. W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze zdjęcia. 

4. Wyboru dokona Jury w pięcioosobowym składzie (4 przedstawicieli Rady Okręgowej Izby i konsultant 

fotograficzny). 

5. Jury dokona wyboru najlepszych zdjęć wg. następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem konkursu; 

b) walory artystyczne zdjęcia; 

c) jakość techniczna zdjęcia; 

d) oryginalność ujęcia. 

§5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czasie obchodów 

Mazowieckiego Dnia Budowlanych lub innej uroczystości organizowanej przez MOIIB. 

2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w Inżynierze Mazowsza oraz na stronie 

www.maz.piib.org.pl 

§ 6 

NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech kategorii. 

- za zajęcie I miejsca: 1500 zł 

- za zajęcie II miejsca: 1000 zł 

- za zajęcie III miejsca: 500 zł 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych. 

3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent niż opisany w ust. 1 niniejszego §. 

4. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę. 

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą mailową. 

6. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego Urzędu 

Skarbowego. 

http://www.maz.piib.org.pl/


3 

 

§ 7 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa. 

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub 

osobistych praw osób trzecich w związku ze zdjęciem przesłanym w ramach zgłoszenia 

konkursowego. 

3. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie wszelkich zmian, 

przeróbek i innych modyfikacji zdjęcia, zgodnie z potrzebami Organizatora. 

4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, Organizator nabywa własność egzemplarza nagrodzonych zdjęć 

oraz majątkowe prawa autorskie do tych zdjęć bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na 

polach eksploatacji: 

a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co 

obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, 

b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, w tym w 

szczególności drukowanie na stronach Inżyniera Mazowsza, 

c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych), 

d) wielokrotne publiczne wystawienie, 

e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub 

satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, 

f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym, 

g) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych 

utworów w sposób wskazany w pkt. od a) do d), 

bez względu na ilość nadań, utrwaleń, czy wytworzonych egzemplarzy, w szczególności wyrażeniem 

zgody na wykorzystywanie zdjęcia bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu autora. 

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

opracowań zdjęć, dokonanych przez Organizatora lub na jego zlecenie, a także przenosi na 

Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

§ 8 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe zgromadzone w celu przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO") oraz polskimi przepisami przyjętymi w 

celu umożliwienia stosowania RODO. 

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby udostępniającej 

swoje dane osobowe. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez prosimy o 

kontakt pod adresem email: dane_osobowe@maz.piib.org.pl 

5. W związku z uczestnictwem w Konkursie Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w zakresie: 

a) Imienia, nazwiska, adresu email, adres do korespondencji, numeru telefonu Uczestnika 
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Konkursu; 

b) na potrzeby odprowadzenia podatku: adres właściwego Urzędu Skarbowego; 

6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu: 

a) uczestnictwa w Konkursie (na podstawie udzielonej zgody); 

b) wyłonienia oraz ogłoszenia Zwycięzcy Konkursu (na podstawie udzielonej zgody); 

c) obsługi spraw podatkowych (w przypadku zaistnienia takiej okoliczności podstawą jest 

obowiązek prawny ciążący na Administratorze); 

7. Dane osobowe Uczestników nie mogą być przetwarzane dla celów innych niż związanych z 

Konkursem. 

8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez nas poza obszar Unii Europejskiej. 

9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich 

przetwarzania. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji. 

10. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień należy 

pisać na adres dane_osobowe@maz.piib.org.pl Informujemy także, że Uczestnikowi przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa 

w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez podpisanie oświadczenia będącego integralną 

częścią formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

12. Dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

13. W każdym momencie Uczestnik może dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią przez Organizatora w 

tym w szczególności poprzez kontakt pod adresem: dane_osobowe@maz.piib.org.pl 

§ 9 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej uzasadnienie. 

3. Reklamacje należy składać mailem na adres foto@maz.piib.org.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 

wyników Konkursu. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

5. Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w Regulaminie 

oraz na stronie www.maz.piib.org.pl 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków 

Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o 

zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie www.maz.piib.org.pl w taki sposób, 

że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 
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3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.maz.piib.org.pl 

http://www.maz.piib.org.pl/

