REGULAMIN
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.
„PARK TECHNOLOGICZNY W OBIEKTYWIE DZIECI I MŁODZIEŻY
7-18 lat”
ORGANIZATOR
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3,
20-262 Lublin, NIP: 712-29-14-578; REGON: 060005172, wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin –
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000228715, kapitał zakładowy 60 903 000,00 zł, kapitał
zakładowy opłacony 60 903 000,00 zł, zwany dalej LPNT
CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONKURSU
· utrwalenie w fotografii unikalnej i oryginalnej infrastruktury LPNT
· zaprezentowanie dążeń i osiągnięć LPNT w tematyce określonej hasłem programowym,
· popularyzacja osiągnieć architektonicznych poprzez udostępnianie fotografii podczas
organizowanych przez LPNT wydarzeń i spotkań oraz poprzez publikację w wydawnictwie
LPNT,
· upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz rozwijanie
zainteresowań fotograficznych,
· rozwijanie i kształtowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw dzieci i młodzieży.
· budzenie przywiązania do rodzinnego miasta i zachęcenie do fotografowania jako
kreatywnej formy spędzania wolnego czasu
TERMINARZ PRZEBIEGU KONKURSU
• nadsyłanie prac do 20 września 2022 r. do godziny 24:00 na adres email: konkurs@lpnt.pl
(obowiązuje data wpływu zgłoszenia i zdjęć do Organizatora)
• ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30.09.2022 (wyniki konkursu zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lpnt.pl. Laureaci konkursu
zostaną ponadto poinformowani o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub telefonicznie)
• wręczenie nagród w dniu 04 października 2022 r. w Lubelskim Parku NaukowoTechnologicznym S.A. przy ulicy Dobrzańskiego 3 w Lublinie
• termin wystawy najlepszych prac od 04 października do 31 października 2022 r.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia wykonane na terenie Lubelskiego Parku
Naukowo - Technologicznego S.A. w Lublinie.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat za pisemną
zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego powinna
obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności
na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku
dziecka oraz zdjęć na stronie internetowej, portalach społecznościowych, w innych mediach
oraz wyrażają zgodę na warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć
nadesłanych przez uczestników. W konkursie nie mogą brać udziału jurorzy, pracownicy i

przedstawiciele Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w
przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
3. Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie infrastruktura parku LPNT S.A. rozumiana
jako wnętrze i otoczenie przynależne do budynków przy ul. Bohdana Dobrzańskiego nr 1-3 w
Lublinie (budynek 5 segmentów, farma fotowoltaiczna, carport, ładowarka do samochodów
elektrycznych, parking). Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób, w tym uczestników
konkursu.
4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą spełniać następujące warunki:
1) być oryginalne w rozumieniu prawa autorskiego,
2) nigdzie wcześniej niepublikowane,
3) nie mogą być przedmiotem innego konkursu,
4) nie mogą być obciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich
5) powinny być wykonane indywidualnie przez autora (prace zespołowe nie będą
dopuszczone do konkursu).
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. W przypadku wątpliwości co do zgodności przesłanych zdjęć z regulaminem, Organizator
zastrzega sobie prawo do poproszenia o przesłanie oryginalnych plików z aparatu.
7. W przypadku niedostarczenia pliku z aparatu lub ujawnienia innych niezgodności z
regulaminem już po wybraniu prac, zdjęcia mogą zostać zdyskwalifikowane.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca zdjęcia jest
autorem/autorką załączonych zdjęć oraz posiada pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe
do dysponowania zgłoszonymi zdjęciami.
9. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą i
klauzulą RODO oraz oświadczeniem o udzieleniu licencji. Są one dostępne pod adresem:
www.lpnt.pl Dokumenty podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestników
konkursu i zeskanowane należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z zgłoszenie
konkursowym na wskazany niżej adres: konkurs@lpnt.pl
10. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć (mile widziany
komentarz do zdjęć). Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku.
11. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką, jednak do konkursu muszą być
zdigitalizowane. Nie ma ograniczeń wielkości zdjęć.
12. Uczestnicy konkursu podają nick, który będzie służyć do nazywania przesłanych plików.
Przykładowo autor o nicku „Ninja” przesyłający 10 zdjęć i kartę zgłoszeniową nazywa pliki
odpowiednio:
Ninja_z1
Ninja _z2
Ninja _z3
Ninja _karta
13. Zdjęcia, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki literowe lub cyfrowe
identyfikujące autora (dot. imię, nazwisko autora, data wykonania) będą dyskwalifikowane.
14. Zdjęcia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022 r., do
godziny 24:00 wyłącznie w formie elektronicznej wraz z uzupełnioną i podpisaną kartą
zgłoszeniową na adres: konkurs@lpnt.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Zgłoszenie
konkursowe”. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

15. Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie
kolorowych filtrów itp., korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie).
16. Nie będą akceptowane zdjęcia, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub
dodane w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii
(kolaże i fotomontaże).
17.Nadesłane zdjęcia nie spełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie nie
zostaną dopuszczone do udziału w konkursie i nie będą oceniane.
18. Zdjęcia zgłaszane do konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w
szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych
– w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych
osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce
rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami
wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
19. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie
prawo do nieodesłania niewykorzystanych (nie nagrodzonych) prac konkursowych.
Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy zdjęć.
20. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego
regulaminu.
21. Do zdjęć należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki (karty zgłoszeniowe i
oświadczenia). Brak któregokolwiek z załączników lub jego niewypełnienie/nieprawidłowe
wypełnienie może powodować wykluczenie zdjęcia z konkursu.
22. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą godzić w prawa osób trzecich. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez uczestników konkursu praw osób
trzecich.
23. W trakcie trwania konkursu Organizator może przesyłać uczestnikom konkursu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem konkursu.
SPOSÓB I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator powołuje jury, składające się z min. 3 osób, które zdecyduje o
zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu zdjęć na wystawę oraz przyznaniu
nagród.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć (nie przyjęcia do konkursu):
• zdjęć o rażąco niskiej jakości technicznej,
• zdjęć naruszających prawo,
• zdjęć niezgodnych z warunkami określonymi niniejszym regulaminem.
b) pomysłowość (do 15 pkt)
c) walory artystyczne (do 15 pkt)
4. Każdy uczestnik konkursu może zdobyć maksymalnie 45 punktów.
5. Jury powołane przez Organizatora oceni wszystkie zdjęcia dopuszczone do udziału w
konkursie.

6. Zadaniem jury jest ocena zdjęć oraz wyłonienie (wybranie):
a) zdjęć najlepszych do przyznania nagrody
b) zdjęć wyróżnionych
c) zdjęć zakwalifikowanych do wystawy, która odbędzie się w siedzibie LPNT S.A., przy
ulicy Dobrzańskiego 1-3 w Lublinie.
7. Z przebiegu prac jury sporządzony zostanie protokół zawierający wyniki głosowania oraz
dane Laureatów konkursu.
8. Nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.
9. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
11. Konkurs jest jednoetapowy.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
PRAWA AUTORSKIE
1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji wyłącznej do
nadesłanych zdjęć na rzecz Organizatora konkursu, bez ograniczeń czasowych, ilościowych i
terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., w tym w szczególności na wykorzystanie zdjęć
na stronach www Organizatora, w mediach społecznościowych na profilach prowadzonych
przez Organizatora w tym np. Faacebook, Instagram, w Biuletynie wydawanym przez
Organizatora, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie i formacie,
używania i publikacji zdjęć w wersji drukowanej oraz wersji elektronicznej w Internecie,
mediach oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do
pamięci komputera), prezentowania na wystawach, prezentowania na ekspozycjach
wielkoformatowych oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie, utrwalania i
zwielokrotniania, wykorzystywania techniką reprograficzną, drukarską, cyfrową i zapisu
magnetycznego, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i
wielkości; publicznego wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i
reemitowania, a także publicznego udostępniania prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik konkursu wyraża również
zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych, w szczególności na twórcze
przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów zdjęć; wielokrotne
publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska, wieku Uczestnika) w materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, udostępniania na stronach internetowych, portalach
internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz we wszelkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania
do obrotu; a także na przekazanie zdjęć w celu ich oceny przez jury.
2. Uczestnik konkursu zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy
organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie
zdjęć, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z
tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w
powyżej i ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty. W przypadku, gdyby
którekolwiek z oświadczeń uczestnika, o których mowa w niniejszym regulaminie okazało się

niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym uczestnik, w przypadku ewentualnych
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że
ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto,
w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i
zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody(jeśli
takowa zostanie mu przyznana).
3. W przypadku podejmowania przez uczestników działań sprzecznych z niniejszym
regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w konkursie, Organizator
zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników i wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie.
W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie uczestnik jest zobowiązany do
zwrotu otrzymanej nagrody. Zwrot otrzymanej nagrody nie wyłącza prawa Organizatora do
dochodzenia od uczestnika odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione oraz pozostałe prace zakwalifikowane do wystawy
zostaną wydrukowane na koszt Organizatora, a wydruki te stanowią jego własność z
zachowaniem praw autorskich uczestnika konkursu.
5. W celu uzyskania poprawnego wydruku zdjęcia może być niezbędna obróbka DTP, aby
maksymalnie zbliżyć wydruk do wyglądu przesłanego pliku na ekranie komputera, na co
uczestnicy konkursu wyrażają lub nie wyrażają zgody w karcie zgłoszeniowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach promocyjnych
w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz działalnością i promocją działalności
Lubelskiego Parku Naukowo -Technologicznego S.A.
7. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą uczestnika oraz rodzica/opiekuna
prawnego na gromadzenie, przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika
konkursu. Organizator może publikować i przetwarzać dane osobowe w zakresie i celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w celu komunikowania się z
uczestnikami, wydania nagród oraz promocją konkursu. Organizator konkursu może także
wykorzystywać dane osobowe w celach upowszechnienia i eksploatacji zdjęć (publikowanie
danych uczestników konkursu w Internecie, w wydawnictwach wszelkiego typu, w miejscach
użyteczności publicznej wskazanych przez Organizatora). Niniejsza zgoda wyrażana jest
poprzez złożenie podpisu przez rodzica/opiekuna prawnego pod treścią oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Organizatora
NAGRODY
1. Nagrody:
I miejsce – bon zakupowy o wartości 400 zł,
II miejsce – bon zakupowy o wartości 300 zł,
III miejsce – bon zakupowy o wartości 200 zł.
2. Laureat jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody w siedzibie LPNT.
3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną.
4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda
przechodzi na własność Organizatora. Nagrody nie odebrane do dnia 31.10.2022 r. przepadają
i przechodzą na własność Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów konkursu oraz
do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.lpnt.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. Od
decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub
nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania zdjęć i dokumentów
zgłoszeniowych.
5. Dodatkowych informacji o konkursie udziela – pani Urszula Graczyk, tel.: +48 690261288,
e-mail: urszula.garczyk@lpnt.pl
6. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.lpnt.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
8. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:
a) Formularz karty zgłoszeniowej
b zgoda RODO
c) klauzula RODO
d) oświadczenie o udzieleniu licencji.

