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Regulamin konkursu fotograficznego: „Głos Akademicki” na lato 

pod patronatem Rektora-Komendanta WAT 

§ 1 
Organizator 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 

00 -908 Warszawa 46 
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ 

 
§ 2 

Cel konkursu i warunki uczestnictwa 
 

1. Celem konkursu jest promocja „Głosu Akademickiego”. 
2. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia okładki „Głosu Akademickiego” 

podczas wakacyjnych podróży.  
3. Technika: zdjęcie  
4. Konkurs ma charakter zamknięty, udział mogą w nim brać jedynie pracownicy 

(zarówno cywilni, jak i wojskowi), studenci i podchorążowie, doktoranci WAT. 
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
6. Do konkursu można zgłosić dowolną ilość zdjęć, z zastrzeżeniem, że zrobione były 

w różnych miejscach.  
7. Konkurs trwa do 30 września 2022 r. 
8. Ogłoszenie wyników nastąpi w październikowym numerze „Głosu Akademickiego” 

§ 3 
Uczestnictwo 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu konkursu 
oraz wykonanie zadania opisanego w § 2 . 

2. Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika 
konkursu pisemnej zgody na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych 
osobowych autora pracy przez Organizatora Konkursu w związku z organizacją 
i przeprowadzeniem konkursu poprzez wypełnienie formularza stanowiącego 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

3. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 
wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania 
nadesłanych prac lub ich części w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz 
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej.  

4. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu 
i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego 
rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę 
tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

5. Nadesłane zdjęcia mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do tworzenia 
innych materiałów reklamowych związanych z promocją „Głosu Akademickiego” 
i Wojskowej Akademii Technicznej. Osoby zgłaszające prace do konkursu wyrażają 
zgodę na prezentację swoich prac w ramach ekspozycji lub na stronie internetowej 
Organizatora. 

https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
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6. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe,
obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do
prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami
autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem osoby biorącej
udział w konkursie, że wykonała dzieło osobiście i nie narusza ona praw osób
trzecich, w szczególności nie narusza praw majątkowych lub osobistych praw
autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami
odszkodowawczymi i z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba biorąca
udział w konkursie zrekompensuje Organizatorowi koszty z tym poniesione,
zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również
w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach
prasowych oraz w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie
przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane
prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych.
W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane
jakiekolwiek wynagrodzenie.

§ 4
Warunki konkursu 

1. Uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość zdjęć, z zastrzeżeniem, że zrobione
były w różnych miejscach.

2. Na zdjęciu musi być widoczny „Głos Akademicki”, w formie papierowej lub
elektronicznej (np. Publuu) oraz element krajobrazu sugerujący wakacje.

3. Zdjęcia należy przesłać w formie elektronicznej.
4. Zdjęcia powinny być dostarczone w postaci plików jpg, png lub tiff . Zdjęcia powinny

mieć co najmniej 15 cm w podstawie i rozdzielczość nie mniejszą niż 300 ppi.
5. W treści mejla należy opisać zdjęcie, wraz z miejscem i nazwiskiem Uczestnika

konkursu.

§ 5
Przebieg konkursu 

1. Zdjęcia należy wysłać na adres glos.akademicki@wat.edu.pl.
2. Zgłoszenie powinno zawierać informację o miejscu wykonania zdjęcia (np. nazwę

miejscowości, kraj).
3. Zgłoszenie powinno zawierać Oświadczenie Uczestnika (załącznik nr 1).
4. Zgłoszone prace zostaną ocenione anonimowo przez komisję konkursową

powołaną przez Organizatora.
5. Komisja dokona wyboru dziesięciu najciekawszych projektów, kierując się

oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością
do tematu konkursu.

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6
Nagrody 

1. W przypadku zgłoszenia dużej ilości interesujących prac, Organizator zastrzega sobie
prawo innego podziału nagród (np. przyznania nagród specjalnych).
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2. Wszystkie nagrody przewidziane w konkursie są nagrodami rzeczowymi (plecaki
Samsonite z logo WAT).

§ 7
Kontakt 

1. Niniejszy Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej: https://promocja.wat.edu.pl.

2. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail koordynatora konkursu:
promocja@wat.edu.pl

§ 8
Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
2. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.11.2022 r.
3. Organizator zastrzega prawo do zmiany zasad, miejsca i czasu wręczenia nagród.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu

w każdym czasie, bez podania przyczyny.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika

z Konkursu – w tym odrzucenia nadesłanej pracy, w szczególności w następujących
przypadkach:
1) złamania postanowień niniejszego Regulaminu,
2) nadesłania niesamodzielnej pracy (w tym plagiatu),
3) zachowań nieetycznych lub/i sprzecznych z prawem,
4) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika.

7. Organizator nie odsyła prac, które zostały nadesłane na konkurs.

mailto:promocja@wat.edu.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu: „Głos Akademicki” na lato 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

Karta zgłoszenia 
Imię i nazwisko 
Autora pracy 

e-mail Uczestnika
(Autora pracy)

numer telefonu 
(Autora pracy) 

Oświadczam, że: 

1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Głos Akademicki” na lato,
organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną i akceptuję jego warunki,

2. złożoną na konkurs pracę wykonałem(-am) osobiście i przysługują mi wszelkie autorskie
prawa majątkowe i osobiste i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone,

3. wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora,
w jego działalności statutowej,

4. praca konkursowa nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie
narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Jestem świadomy, że za wszelkie
roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada Uczestnik
konkursu,

5. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie  autorskich
praw majątkowych do pracy złożonej w Konkursie, w tym prawo do korzystania
i rozporządzania pracą na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy: wytwarzania jej egzemplarzy każdą
techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką
cyfrową, a także wprowadzania do pamięci komputera (w tym utrwalenie pracy);

b) w zakresie nieograniczonego rozpowszechniania pracy;

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono prace, w tym do
wprowadzania ich do obrotu, najmu oraz użyczania;

d) w zakresie rozpowszechniania pracy w sposób inny niż określony w punkcie 2, w tym do
publicznego wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także
do publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w szczególności w sieci Internet, na dostępnych
nośnikach przekazu w szczególności ekrany LCD);

e) w zakresie publikacji pracy laureata na oficjalnej stronie internetowej Wojskowej Akademii
Technicznej oraz mediach społecznościowych;

miejsce wykonania zdjęcia
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f) dokonywania opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek pracy i korzystania z tak zmienionej 
pracy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym oświadczeniu, 

6. z dniem przekazania Organizatorowi pracy następuje nieodpłatne przeniesienie na 
Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie wykonywania i zezwolenie na wykonywanie 
zależnych praw autorskich do pracy na polach eksploatacji wskazanych powyżej, 

7. z dniem przekazania Organizatorowi pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 
zostaje nieodpłatnie upoważniona do wykonywania osobistych praw autorskich do pracy, 

8. z chwilą przekazania pracy Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie nabywa 
nieodpłatnie prawo własności egzemplarzy przekazanej pracy. 

……………………………………………………………  
Data i podpis autora pracy 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym 
do wzięcia udziału w konkursie. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących jako autora 
pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz 
upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Wojskowej 
Akademii Technicznej. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis autora pracy 
 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, w tym na publikację na stronie 
internetowej Organizatora. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis autora pracy 
 

3. Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska 
jako autora pracy w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich 
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis autora pracy 
 

9. oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

…………………………………………………………………………  
Data i podpis autora pracy 
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Klauzula informacyjna Administratora Danych dla Uczestnika Konkursu  
„Głos Akademicki” na lato 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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, dalej: RODO). informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Wojskowa Akademia 
Techniczna w Warszawie. 

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować 
poprzez e-mail: iod@wat.edu.pl.  

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się : 
a) za zgodą osoby, której dane dotyczą w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach 
promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych 
z organizowanym przez WAT konkursem : art.6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) w związku realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności przepisów podatkowych w przypadku laureatów Konkursu 
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

c) w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed 
zgłoszonymi roszczeniami, w szczególności dotyczącymi naruszeń prawa 
autorskiego i ochrony wizerunku : art.6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Dane osobowe będą udostępnione dostawcom usług, świadczącym je na rzecz 
Organizatora (np. operator pocztowy) oraz Współorganizatorom. Dane osobowe 
przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być 
przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych 
z otrzymaniem nagród i/lub usługodawcom pocztowym w celu dostarczenia nagrody. 

5. Administrator będzie publikował dane osobowe Uczestników Konkursu, przy czym do 
wiadomości publicznej podane zostaną imiona i nazwiska Uczestników Konkursu, 
których prace będą wystawiane na pokonkursowej wystawie. Podanie danych do 
wiadomości publicznej obejmuje ich publikację na stronach internetowych 
Organizatora www.wat.edu.pl  oraz w kanałach cyfrowych mediów 
społecznościowych, umieszczenie na wystawie przy pracy danego Uczestnika oraz 
przesyłanie do mediów i innych powiązanych podmiotów w materiałach 
informacyjnych i reklamowych dot. Konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla 
których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 
w Konkursie. 

7. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do realizacji celów, 
o których mowa  w pkt. 3 do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających 
z organizacji konkursu tj. przez 90 dni od zakończenia konkursu lub do czasu 
wycofania zgody. 

8. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

http://www.wat.edu.pl/
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