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Regulamin konkursu fotograficznego 
„Stocznia w obiektywie" 

  
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki 

uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Stocznia w obiektywie”, zwanym dalej 
„Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.        
z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „Remontową”.  

3. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych fotografii 
zainspirowanych przemysłem stoczniowym, wykonanych na terenie Remontowej, 
zwanych dalej „Fotografiami”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 65-lecia 
Remontowej.  

4. Konkurs jest jednoetapowy.  
5. Konkurs ma formułę otwartą, z zastrzeżeniem pkt 6-9 rozdz. I Regulaminu.  
6. Konkurs jest przeznaczony dla amatorów, tj. osób niebędących fotografami 

zawodowymi, fotografujących w celach niezarobkowych.  
7. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 
8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury. 
9. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
10. Miejscem wykonania Fotografii jest teren Gdańskiej Stoczni „Remontowej” 

im.J.Piłsudskiego S.A.  (adres: ul. Na Ostrowiu 1, Gdańsk). Fotografie wykonane zostaną 
podczas „Dnia Otwartych Bram”, który odbędzie się w sobotę 24 czerwca 2017 r.,             
w godzinach 10:00-14:00.  

11. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 13 września 2017 r. o godzinie 
12.00, na stoisku wystawienniczym Remontowej na Międzynarodowej Wystawie 
Morskiej „Baltexpo”, organizowanej w Gdańsku w Amberexpo przy ul. Żaglowej 11. 

12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.  
 

II . Zasady Konkursu 
 

1. Zadaniem  Uczestników  Konkursu  jest  wykonanie  Fotografii  zainspirowanej 
przemysłem stoczniowym w miejscu i czasie  określonym w pkt 10 rozdz. I Regulaminu. 

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 Fotografie.  
3. Nagrodzona może zostać tylko jedna Fotografia danego Uczestnika. 
4. Technika wykonania Fotografii jest dowolna, przy czym Fotografie powstałe                        

w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej zostaną odrzucone. Dopuszcza się: 
1) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych 

filtrów itp., 
2) korektę polepszającą jakość Fotografii (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, 

rozjaśnienie). 
5. Nie będą akceptowane Fotografie:  

1) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki 
graficznej;  

2) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 
6. Fotografie nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, które wcześniej nie były 

nagradzane i publikowane. 
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7.  Fotografie muszą być:  
 1)   wydrukowane na dowolnym papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym niż                   

             27,7 cm x 20,8 cm;  
      2)   dodatkowo dostarczone w formie cyfrowej na płycie CD lub innym nośniku. Każda  

      praca powinna być zapisana w formacie JPG i posiadać minimalne wymiary 3264 x    
      2448 pikseli, min. 8 MPix, 300 dpi. 

8.   Kompletna praca konkursowa składa się z Fotografii oraz Karty informacyjnej   
       sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającej    
       następujące informacje:  

  1)   imię i nazwisko autora; 
       2)   wiek autora; 
       3)   adres, telefon, e-mail autora; 
       4)   tytuł Fotografii; 
       5)   oświadczenie o prawach autorskich oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych     
              osobowych w celach konkursowych; 
       6)   podpis autora. 
9.   Kartę informacyjną należy umieścić w zamkniętej kopercie, trwale przymocowanej do     
       odwrotnej strony Fotografii.  
10. Do każdej Fotografii należy dołączyć odrębną Kartę informacyjną.  
11. Prace konkursowe uszkodzone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po     
       terminie  oraz niezgodne z Regulaminem zostaną odrzucone.  
12. Remontowa zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem Konkursu w celu     

  uzupełnienia niekompletnych danych. 
13. Pracę konkursową należy przesłać na adres: 

  Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J.Piłsudskiego S.A. 
  ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk 
  w kopercie z dopiskiem:  
  Konkurs fotograficzny „Stocznia w obiektywie".  

14. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 24 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu pracy     
  konkursowej do Remontowej). 
 

III. Ocena prac konkursowych 
 

1.   Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Remontową.  
2.    Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Fotografii nierealizujących tematu  
       Konkursu lub niespełniających Regulaminu Konkursu. 
3.   Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne  
      (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają Fotografie, na  
       których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).  
4.   Fotografie zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

 1)   poprawność merytoryczna (zgodność z tematem i celem Konkursu); 
      2)   estetyka; 
      3)   ujęcie tematu (ciekawe, oryginalne). 
5.   Liczba punktów, jaką otrzyma Fotografia stanowiła będzie sumę punktów przyznanych  
      jej przez poszczególnych członków Jury.  
6.   Suma punktów zostanie wykorzystana do utworzenia rankingu Fotografii, tj.  
      uszeregowania ich według malejącej liczby punktów. W przypadku uzyskania przez  
      dwie lub więcej Fotografie jednakowej liczby punktów, decyzję, która z nich zajmie  
      wyższą pozycję w rankingu, Jury podejmie w drodze głosowania.                                           
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7.   Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 
8. Remontowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. 

 
 

 
IV. Nagrody 

 

1.    Remontowa uhonoruje nagrodami pieniężnymi zdobywców I, II i III miejsca. 

Nagroda za zdobycie I miejsca wynosi 5.000 zł 
Nagroda za zdobycie II miejsca wynosi 3.000 zł 
Nagroda za zdobycie III miejsca wynosi 2.000 zł 
 

Ponadto, Remontowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień z nagrodami             
w formie rzeczowej. 

   2.   Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest podpisanie umowy o korzystanie z autorskich  
  praw majątkowych (umowy licencyjnej), której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.                           
  W przypadku niepodpisania umowy w terminie dwóch tygodni od powiadomienia laureata                     
  o wynikach Konkursu, nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, który uzyska kolejno  

          największą liczbę punktów w rankingu Fotografii. Pkt 8 rozdz. III Regulaminu stosuje się     
          odpowiednio.  
   3.    Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, organizator konkursu dokonując wypłaty należności czy      

     wydania rzeczy z tytułu wygranej w konkursie, obowiązany jest do pobrania zryczałtowanego  
     podatku dochodowego w wys. 10%  wartości nagrody ( art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o PIT).  

   4.    Wybrane Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną opublikowane w tytułach prasowych  
          oraz serwisach internetowych Patronów Medialnych Konkursu. 
   5.    Wybrane Fotografie zgłoszone do Konkursu będą eksponowane na wystawach w przestrzeni  

     publicznej w miejscach i czasie ustalonych na podstawie odrębnych porozumień Remontowej         
     z uprawnionymi podmiotami.   

   6.    Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową na adres przekazany  
          Remontowej.  

 
V. Prawa autorskie i dane osobowe 

 
   1.   Uczestnicy Konkursu upoważnią Remontową do niewyłącznego i bezpłatnego korzystania                 

     z Fotografii zgłoszonych do Konkursu w zakresie określonym w pkt  2 (2-3) rozdz. V      
     Regulaminu, przez okres 5 lat liczony od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, bez    
     konieczności zawierania odrębnej umowy. 

   2.   Nadesłanie pracy konkursowej na adres, o którym mowa w pkt 13 rozdz. II Regulaminu  
          oznacza:  

1) akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu; 
2) wyrażenie zgody na publikację Fotografii w dokumentacji konkursowej, na stronie      

    internetowej Remontowej oraz w materiałach prasowych dotyczących Konkursu (tytuły  
    prasowe i serwisy internetowe Patronów Medialnych Konkursu); 

          3)   wyrażenie zgody na eksponowanie Fotografii zgodnie z pkt 5 rozdz. V Regulaminu; 
          4)   wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Remontową danych osobowych Uczestnika                                         
                 w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania, wydania                    
                 i rozliczenia nagrody, a także dla celów promocji Konkursu.           
   3.   Dane osobowe Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia                        
          1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 
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   4.    Remontowa gwarantuje Uczestnikom Konkursu prawo wglądu do swoich danych osobowych  
           oraz ich poprawiania. 
 

 VI. Postanowienia końcowe 
 

   1.   Remontowa zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.  
   2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego  
          zakończenia. 
   3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie  

      przepisy obowiązującego prawa. 
   4.   Informacje o Konkursie można uzyskać:  

       Gdańska Stocznia „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.  
       80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1 
       tel.:  58 307 16 00 
       e-mail: sekretariat.DM@remontowa.com.pl 
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Załącznik nr 1 
do Regulamin konkursu fotograficznego „Stocznia w obiektywie" 

 
Karta Informacyjna Fotografii  

 

 
1. 
 

 
Imię i nazwisko autora: 

 

 
2. 
 

 
Wiek autora: 

 

 
3. 
 

 
Adres: 

 

 
 

 
3. 
 

 
                    Telefon: 
 

 
 

 
3. 
 

 
E-mail autora: 

 

 
 

 
4. 

 

 
Tytuł Fotografii: 

 

 
 

1. Oświadczam, że przysługują mi wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie                               
do załączonej Fotografii, którą zgłaszam do konkursu fotograficznego „Stocznia                                    
w obiektywie", ogłoszonego przez Gdańską Stocznię „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.          
z siedzibą w Gdańsku. 

2. Oświadczam również, że zgłoszenie Fotografii do Konkursu nie spowoduje naruszenia praw 
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Posiadam zgodę fotografowanych 
osób na uczestnictwo w Konkursie oraz rozpowszechnienie ich wizerunku. Przyjmuję na siebie 
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do 
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A. z siedzibą w Gdańsku z tytułu ww. 
naruszeń ich praw. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie Fotografii w sposób określony w pkt 2 (2-3) rozdz. V 
Regulaminu przez okres 5 lat liczony od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.  

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą                         
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,  poz. 922) dla 
celów związanych z realizacją Konkursu „Stocznia w obiektywie”. Wiem, że podanie danych 
jest dobrowolne i że mam możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich 
poprawiania.  

5. Przyjmuję również do wiadomości, że Administratorem danych jest Gdańska Stocznia 
„Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A.  z siedzibą w Gdańsku. 

 
  
                                Data                                                                       Podpis Autora   
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Załącznik nr 2  

do Regulamin konkursu fotograficznego „Stocznia w obiektywie" 
 

Wzór umowy  
 

UMOWA O KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO 
(umowa licencyjna)  

 
nr ……………....… /2017 

 
 
zawarta w dniu ........................... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: 
 
GDAŃSKĄ STOCZNIĄ „REMONTOWA” im. J.PIŁSUDSKIEGO S.A. z siedzibą i adresem w Gdańsku 
(80-958), ul. Na Ostrowiu 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 000009191, REGON: 000031182, NIP: 5830001184, 
którą reprezentują: 
Adam Ruszkowski, Prezes Zarządu, 
Piotr Kubicz, Członek Zarządu, 
zwaną dalej „Remontową” 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………....., zwaną/nym dalej „Autorem”. 
 
 

§1. 
 

1. Autor oświadcza, że przysługują mu wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie do 
Fotografii pt. …………………….………………………………………………………………………………………………… 
(zwanej dalej „Fotografią”), stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i nagrodzonej               
w konkursie fotograficznym „Stocznia w obiektywie" (zwanym dalej „Konkursem”), 
ogłoszonym oraz przeprowadzonym przez Remontową, a którego Autor był uczestnikiem. 

2. Autor oświadcza, że przekazał Remontowej Fotografię w formie drukowanej i pliku 
elektronicznego zapisanego na …………………………………………….. 

3. Autor oświadcza, że nie istnieje żadne ograniczenie w korzystaniu z majątkowych praw 
autorskich do Fotografii, które niniejszą umowę czyniłoby bezskuteczną w całości                    
lub części. 

4. Autor oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie naruszało autorskich praw 
majątkowych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W razie podniesienia roszczeń 
przez osoby trzecie przeciwko Remontowej na drodze procesu o naruszenie praw 
autorskich do Fotografii, w związku z korzystaniem przez Remontową z Fotografii zgodnie                
z postanowieniami niniejszej umowy, Autor zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do 
sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Remontową z wszelkich roszczeń, zaspokoić 
wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z kosztami 
ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych. 
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§2. 
 

1. Autor udziela Remontowej licencji i upoważnia go do niewyłącznego korzystania                                            
z Fotografii na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                              
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880), a w szczególności do:  
1) użytkowania i wykorzystania Fotografii na potrzeby wszelkiej działalności nieodpłatnej                 

i odpłatnej Remontowej o charakterze marketingowym i promocyjnym; 
2) zwielokrotniania Fotografii - wytwarzania i zwielokrotniania Fotografii każdą dostępną 

techniką, w tym techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną i cyfrową                            
oraz za pomocą jakiegokolwiek innego nośnika informacji; 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo nośnikami, na których Fotografię utrwalono  
- użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy Fotografii, adaptowanie                
na potrzeby produkcji wydawnictw książkowych, albumów, folderów, ulotek i innych 
materiałów poligraficznych, informacji i reklam prasowych; 

4) rozpowszechniania Fotografii w sposób inny niż określony w pkt 1 - 3 - udostępnianie 
(wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie) Fotografii na ogólnodostępnej wystawie, 
wprowadzenie do pamięci komputerów Remontowej, rozpowszechnianie przez 
Internet (np. strona www, poczta elektroniczna, serwery ftp), Intranet, Extranet   
i inne sieci komputerowe, nadawanie za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej 
przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, a także publiczne 
odtwarzanie oraz inne udostępnianie Fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć                   
do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

5) zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych - Uczestnik zezwala                          
na dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim retuszu lub kadrowania Fotografii oraz 
korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach 
eksploatacji określonych w pkt 1 - 4. 

2. Autor przenosi na Remontową własność wszystkich egzemplarzy Fotografii sporządzonych 
w formach określonych w Regulaminie Konkursu. 

3. Autor wyraża zgodę na zmianę formatu i rozmiaru, w jakich Fotografia pierwotnie została 
zapisana, w zakresie uzasadnionym korzystaniem z Fotografii na podstawie niniejszej 
licencji. 

4. Remontowa może udzielać sublicencji.  
5. Uzyskanie licencji przez Remontową nastąpi z chwilą uiszczenia opłaty, o której mowa              

w §4 ust. 1, bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych 
oświadczeń woli przez Strony. 
 

§3. 
 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
2. Umowa obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 
§4. 

 
1.       Autor otrzymuje wynagrodzenie za udzielenie prawa do korzystania z autorskich praw   
          majątkowych w formie nagrody pieniężnej określonej w Regulaminie Konkursu,       

tj. ……………………………… (słownie: ……………….….…………………………..…………………………..) brutto.  
2.       Rozliczenia podatkowe nastąpią na zasadach wynikających z prawa podatkowego.  
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3.        Autorowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia wobec Remontowej z tytułu udziału  
           w Konkursie oraz zawarcia niniejszej umowy.  
4.       Zapłata nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Autora na wskazany przez  
           niego rachunek bankowy, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia rachunku do siedziby  
           Remontowej. 
5.        Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Remontowej. 
6.       Autor nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji  
          niniejszej umowy.  
 

§5. 
 

Autor oświadcza, że upoważnił Remontową do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 
osobistych, a w szczególności do decydowania o sposobie i formie oznaczenia egzemplarzy 
Fotografii danymi Autora. 
 

§6. 
 

W przypadku wystąpienia wad prawnych przedmiotu umowy Remontowej przysługuje prawo do 
żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody. 
 

§7. 
 
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8. 
 

1.      Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać                   
          na  drodze negocjacji. 
2.       W razie niemożności polubownego rozwiązywania sporów, Strony poddają ich             
          rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu dla siedziby Remontowej. 

 
§ 9. 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym                   

dla każdej ze Stron. 
 
 
 
                            AUTOR      REMONTOWA 
              
 
 
 
        


