Regulamin konkursu fotograficznego
z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

§1
1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mykologiczne z siedzibą w Warszawie, Al.
Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa.
§2
1. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu:
1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się Regulaminu na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego http://www.ptmyk.pl/;
2. Zdjęcia konkursowe można nadsyłać do dnia 31 sierpnia 2022r. na adres e-mail:
ptmykfoto@gmail.com;
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 28 września 2022r. podczas Ogólnopolskiej
konferencji naukowej z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.
§3
1. Celem konkursu jest:
1. promowanie walorów otaczającej nas mykobioty oraz jej ochrony;
2. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii
przyrodniczej.
§4
1. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych mykobiotą z terenu Polski;
2. Biorący udział w konkursie, określani są w treści niniejszego regulaminu mianem Uczestnika.
§5
1. Forma prac konkursowych:
1. Fotografie konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres ptmykfoto@gmail.com w tytule podając „konkurs fotograficzny z okazji 10lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego”. Zdjęcia należy przesłać w formacie
JPG/PNG w rozdzielczości powyżej 300 dpi. Otrzymanie pracy konkursowej zostanie
potwierdzone w e-mailu zwrotnym;

2. Uczestnik może wysłać maksymalnie trzy zdjęcia konkursowe przedstawiające
różnorodność świata grzybów;
3. Wykonanie zdjęć i ich forma są dowolne, ocenie komisji konkursowej będzie podlegać
estetyka pracy, oryginalność kompozycji i pomysłowość na wykonanie zdjęć;
4. Praca konkursowa powinna zawierać naturalne fotografie wykonane przez Uczestnika;
5. Niedopuszczalna jest ingerencja cyfrowa, montaż zdjęć czy łączenie kilku ujęć w całość.
§6
1. Komisja konkursowa:
1. Do oceny złożonych prac powołana jest komisja konkursowa w składzie: Łukasz Grewling,
Joanna Hoffmann-Dietrich, Piotr Słomczewski, Sebastian Piskorski;
2. Komisja wybierze 12 najlepszych prac konkursowych, które będą wykorzystane w kalendarzu
Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na rok 2023.
§7
1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję ostateczną
podejmuje komisja konkursowa.
§8
1. Wszelkie werdykty ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§9
1. Nagrody:
1. Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę zgodność z tematem fotografii i ich wartość
artystyczną, wytypuje 12 najlepszych prac konkursowych, które będą wykorzystane w
kalendarzu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na rok 2023;
2. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu. Informacja o najlepszych
wybranych pracach konkursowych zostanie ogłoszona na Ogólnopolskiej konferencji
naukowej z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i wysłana na adres e–
mail Uczestnika według danych podanych w zgłoszeniu.

§ 10
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego
regulaminu oraz ze złożeniem przez Uczestnika konkursu (bądź jego prawnego opiekuna)
poniższych oświadczeń.

2. Oświadczam, że:
1. Jestem autorem przekazanych Organizatorowi niniejszego konkursu prac i nie naruszają one
dóbr osobistych osób trzecich;
2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora przekazanych prac w
całości lub w części, we wszystkich mediach, o których zdecyduje Organizator;
3. Zgoda została wyrażona na czas nieokreślony.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019
poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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".
4. W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem 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, (dalej jako „RODO”), informujemy Uczestników niniejszego
konkursu o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.
5. Administrator Danych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i
sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Polskie Towarzystwo
Mykologiczne z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa. Administrator
nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
6. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
1. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez
Polskie Towarzystwo Mykologiczne z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 4, 00-478
Warszawa
mogą
się
Państwo
kontaktować,
pod
adresem
email:
polskietowarzystwomykologiczne@gmail.com lub występując do PTMyk w formie
pisemnej, na adres siedziby w Warszawie, Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa.
7. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia niniejszego
konkursu i wyłonienia jego laureatów (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także:
- w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym
celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co
pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności statutowej.
8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa
dane we własnym lub w naszym imieniu, w tym m.in.:

- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
- organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem
wykonania ciążących na nas obowiązków;
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom
usług IT);
9. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu trwania konkursu, a także po jej
zakończeniu:
- dane zawarte na zgłoszeniach (maksymalnie przez okres 2 lat od wygaśnięcia celu ich
przetwarzania);
10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do uzyskania kopii przetwarzanych przez Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).Nadto, w sytuacji gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, czyli Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 11
1. Postanowienia końcowe:
2. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z
wykorzystywaniem zdjęć, Uczestnik pokryje koszty odszkodowania związane z roszczeniami
takich osób.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

