
Regulamin konkursu fotograficznego „Wystaw się w CSW”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin określa  zasady konkursu fotograficznego pod nazwą 
„Wystaw się w CSW”, zwanego dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest  Centrum Sztuki Współczesnej  Znaki  Czasu  w 
Toruniu z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, wpisane 
do  Rejestru  Instytucji  Kultury,  prowadzonego  przez  Prezydenta  Miasta 
Torunia pod numerem 4011-8/10, zwane dalej Organizatorem.

3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Tematyka i format Fotografii zgłaszanych na Konkurs jest dowolna.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1. W  Konkursie  mogą  brać  udział  osoby  pełnoletnie,  które  spełniają 
wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  i  przedstawiciele 
Organizatora,  a  także  inne  podmioty  biorące  bezpośredni  udział  w 
przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

§ 3
Przebieg Konkursu

1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie sześć Fotografii, tworzących 
cykl lub stanowiących prezentację odrębnych obrazów.

2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

a) I  etap  – obejmuje przesłanie  skanu  formularza  zgłoszeniowego 
stanowiącego  załącznik  do  Regulaminu  (lub  zgłoszenie  za  pomocą 
formularza dostępnego na stronie Organizatora w zakładce WYSTAW SIĘ 
W CSW) oraz przesłanie Fotografii w formie elektronicznej na wskazany 
przez Organizatora adres e-mail:  wystawsie@csw.torun.pl  – w terminie 
do 26 stycznia 2023 r.
W  przypadku  przesyłania  skanu  formularza  zgłoszeniowego, 
przyjmowane  będą  wyłącznie  formularze  zgłoszeniowe  wypełnione  w 
sposób  czytelny  (DRUKOWANYMI  LITERAMI)  i  kompletny,  zawierające 
akceptację niniejszego Regulaminu.
Fotografie  w  formie  elektronicznej  muszą  spełniać  następujące 
wymagania: format JPG lub TIFF, gdzie łączna wielkość załączników nie 
może przekroczyć 30 MB (pliki spakowane). W opisie każdej Fotografii 
należy podać: tytuł, rok powstania oraz format wywołanej/wydrukowanej 
Fotografii (rzeczywisty lub planowany).
Osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane mailowo lub 
telefonicznie w terminie do 7 lutego 2023 r.

b) II  etap  -  dotyczy  tylko  osób  zakwalifikowanych  po  I  etapie  i  obejmuje 
dostarczenie  do  siedziby  Organizatora  wydrukowanego,  wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego wraz z akceptacją Regulaminu oraz zestawu 
wydrukowanych  lub  wywołanych  Fotografii  zakwalifikowanych  po  I 
etapie.



UWAGA!  Fotografie  mogą  być  wydrukowane  na  dowolnym  podłożu, 
nieoprawione.
Fotografie  zakwalifikowane  do  II  etapu  Konkursu  należy  nadsyłać  lub 
składać osobiście w terminie  od 7 lutego 2023 r. do 5 marca 2023 r. 
(decyduje data wpływu) w siedzibie Organizatora (w recepcji na parterze 
budynku bądź w Dziale Edukacji) z dopiskiem „Wystaw się w CSW” w 
sztywnych  opakowaniach  lub  teczkach  możliwych  do  pakowania 
zwrotnego,  zabezpieczających  Fotografie  przed  zniszczeniem  bądź 
uszkodzeniem,  wraz  z  oryginałem  formularza  zgłoszeniowego.  Na 
odwrocie  wywołanych  bądź  wydrukowanych  Fotografii  należy  podać 
DRUKOWANYMI LITERAMI: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres e-
mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
Fotografie  zgłoszone  po  terminie  oraz  niezabezpieczone  nie  zostaną 
dopuszczone  do  Konkursu.  Fotografie  zrolowane  lub  w  tubie  zostaną 
dopuszczone do Konkursu jedynie w przypadku dużego (powyżej 100 x 
70 cm) lub niestandardowego wymiaru. 
Uczestnicy  Konkursu  ponoszą  wszelkie  koszty  związane  z 
przygotowaniem i dostarczeniem Fotografii do siedziby Organizatora.

c) III  etap  –  obejmuje  posiedzenie  Komisji  Konkursowej  i  wyłonienie 
Laureatów Konkursu.

§ 4
Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie  jest  prezentacja  wybranych Fotografii  na wystawie 
pokonkursowej,  organizowanej  w  siedzibie  Organizatora,  której  wernisaż 
planowany jest na 24 marca 2023 r. (piątek), godzina 18.00 w przestrzeni 
CSW Znaki Czasu. Wystawę będzie prezentowana w okresie do 23 kwietnia 
2023 r.

2. Do  wystawy  pokonkursowej  mogą  zostać  zakwalifikowane  wszystkie  lub 
wybrane  Fotografie  Laureata  Konkursu,  dotyczy  to  również  cykli 
fotograficznych.

3. Organizator przewiduje ponadto możliwość przyznania Nagrody Dyrektora w 
postaci  propozycji  zorganizowania  wystawy  indywidualnej  Uczestnika 
Konkursu.

4. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zakończenia  Konkursu  bez 
przyznania Nagrody Dyrektora.

§ 5
Komisja Konkursowa

1. Wyłonienia  Fotografii,  które  zostaną  zaprezentowane  na  wystawie 
pokonkursowej, o której mowa w § 4 ust. 1, dokona Komisja Konkursowa. 

2. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi 20 marca 2023 r. na stronie 
Organizatora:  www.csw.torun.pl w zakładce Edukacja/Wystaw się  w CSW 
oraz w mediach społecznościowych CSW.

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

§ 6
Licencje oraz oświadczenia Uczestnika Konkursu

1. Zgłaszając Fotografie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest 

http://www.csw.torun.pl/


autorem zgłaszanych Fotografii. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że 
do zgłoszonych Fotografii przysługują mu autorskie prawa majątkowe oraz 
że nie są one ograniczone na rzecz osób trzecich, a także, że publikacja 
nadesłanych Fotografii oraz ich wykorzystanie przez Organizatora stosownie 
do  zasad  niniejszego  Regulaminu  nie  narusza  jakichkolwiek  praw  osób 
trzecich lub obowiązujących przepisów. Uczestnik Konkursu równocześnie 
oświadcza,  iż  osoby  uwidocznione  na  Fotografiach,  których  zgoda  jest 
konieczna do ich publicznego udostępniania, publikacji i rozpowszechniania, 
wyraziły zgodę na publiczne udostępnianie, publikację i rozpowszechnianie 
swojego wizerunku. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się,  że w momencie 
wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie 
z  tytułu  naruszenia  ich  praw  przez  wykorzystanie  przesłanych  przez 
Uczestnika  Konkursu  Fotografii,  przejmie  na  siebie  w  całości  koszty 
ewentualnego  postępowania  sądowego,  koszty  zastępstwa  procesowego 
oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań, a także 
wstąpi do ewentualnego postępowania sądowego w miejsce lub po stronie 
Organizatora.

2. Zgłaszając  Fotografie  do  Konkursu,  Uczestnik  Konkursu  zezwala  na 
wystawianie Fotografii, a ponadto na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie 
Fotografii  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  Konkursem,  w 
wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na 
ich  wykorzystanie  w  celach  promocyjnych  i  marketingowych,  w 
szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie Fotografii każdą techniką, na 
jakichkolwiek nośnikach,  bez ograniczeń co do ilości  i  wielkości  nakładu, 
oraz rozpowszechnianie Fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki 
sposób,  aby  każdy  miał  do  nich  dostęp  w miejscu  i  czasie  przez  siebie 
wybranym.

3. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do korzystania z jego Fotografii 
w całości, jak również w postaci dowolnych fragmentów.

4. Uczestnik Konkursu zgadza się na posługiwanie się przez Organizatora jego 
imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych.

5. Zezwolenie,  o  którym  mowa  powyżej,  traktowane  powinno  być  w  razie 
wątpliwości jako niewyłączna, nieograniczona i nieodpłatna licencja.

6. Zezwolenie,  o  którym  mowa  powyżej,  obejmuje  również  zgodę  na 
wykonywanie przez Organizatora praw zależnych i nie jest ograniczone ani 
czasowo, ani terytorialnie.

§ 7
Zasady postępowania z Fotografiami po zakończeniu Konkursu

1. Zwrot Fotografii nastąpi po zakończeniu wystawy pokonkursowej. 
2. Fotografie  będzie  można  odebrać  osobiście  lub  za  pośrednictwem firmy 

kurierskiej.  Uczestnicy  Konkursu zobowiązani  są  do podpisania  deklaracji 
wyboru formy zwrotu Fotografii na formularzu zgłoszeniowym. 

3. Uczestnicy  Konkursu,  którzy  zadeklarowali  osobisty  odbiór  Fotografii, 
uprawnieni są do odbioru Fotografii w siedzibie Organizatora (ul. Wały gen. 
Sikorskiego  13,  87-100  Toruń)  w  terminie  26  kwietnia  2023  –  14  maja 
2023 r.  (Poniedziałek–Piątek:  8.00–18.00,  Sobota-Niedziela:  12.00–18.00), 
osobiście lub przez osoby pisemnie upoważnione, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym lub poprzez e-mail (Dział Edukacji CSW: tel. 056 610 9716, 
eduakcje@csw.torun.pl). 

4. Uczestnicy  Konkursu,  którzy  wybrali  zwrot  Fotografii  za  pośrednictwem 
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firmy kurierskiej na terenie Polski, zobowiązani są do wniesienia opłaty w 
wysokości 40 zł i przesłania wraz z Fotografiami, wydrukowanego dowodu 
wpłaty kwoty 40 zł.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 4 z dopiskiem „WYSTAW SIĘ W CSW 2023” w 
kwocie 40 zł należy uiścić na konto Centrum Sztuki Współczesnej:

Millennium Bank :  24 1160 2202 0000 0001 8702 9467 
6. Opłata, o której mowa w ust. 4 pokrywa koszt wysyłki Fotografii na adres 

korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 
7. Fotografie zwracane w trybie, o którym mowa w ust. 4, zostaną wysłane w 

terminie 26 kwietnia 2023 – 14 maja 2023 r. 
8. Wysyłka  prac  za  granicę  możliwa  jest  wyłącznie  na  koszt  Uczestnika 

Konkursu po uprzednim przesłaniu listu przewozowego wraz z informacją o 
opłaceniu firmy przewozowej.

9. W przypadku niedokonania wyboru formy odbioru Fotografii, jak również w 
przypadku niewniesienia opłaty w wysokości 40 zł, Organizator przyjmuje, 
że Uczestnik Konkursu wybrał osobisty odbiór Fotografii, o którym mowa w 
ust. 3.

10. Organizator  nie  archiwizuje  nadesłanych  na  Konkurs  Fotografii. 
Fotografie nieodebrane w terminie do 14 maja 2023 r. zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Organizator Konkursu nie ponosi ze odpowiedzialności za uszkodzenie lub 
zaginięcie Fotografii przesyłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób, 
jak  również  za  szkodzenie  lub  zaginięcie  Fotografii  podczas  transportu 
zwrotnego.

2. Organizator  Konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia 
eksponowanych  na  wystawie  Fotografii  wynikłe  wskutek  działania  osób 
trzecich.

3. Uczestnik  Konkursu  podając  –  stosownie  do  postanowień  Regulaminu  – 
swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 
tych danych na potrzeby Konkursu.

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego 
Regulaminu.

5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, jeśli nie wpłynie to 
na pogorszenie sytuacji Uczestników Konkursu.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU KONKURSU

05.01.2023 r. – 26.01.2023 r. – I etap Konkursu – nabór zgłoszeń w formie cyfrowej

07.02.2023  r.  –  05.03.2023  r.  –  II  etap  Konkursu  –  nabór  zgłoszeń 

zakwalifikowanych po I etapie Konkursu

20.03.2023 r. – III etap Konkursu – ogłoszenie Laureatów Konkursu



24.03.2023 r., godz. 18:00 – wernisaż wystawy „Wystaw się w CSW”

25.03.2023 r. – 23.04.2023 r. – czas trwania wystawy „Wystaw się w CSW”

26.04.2023  r.  –  14.05.2023  r.  –  odbiór  Fotografii  –  osobisty  lub  zwrot  za 

pośrednictwem firmy kurierskiej



Szanowni Państwo,
zgodnie  z  obowiązkiem  informacyjnym  RODO  (Rozporządzenie  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) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych,  czyli  podmiotem decydującym o 

celach  i  sposobach  przetwarzania  danych  osobowych,  jest  Centrum  Sztuki 
Współczesnej  Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń, 
zwane dalej CSW.

• Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji  celu  jakim  jest 
umożliwienie  Pani/Panu  udziału  w  organizowanym  przez  CSW  konkursie.  W 
przypadku  niepodania  danych  osobowych  nie  będzie  możliwa  realizacja 
wskazanego powyżej celu.

• Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  zarejestrowania 
Pani/Pana  jako  uczestnika  organizowanego  przez  CSW  konkursu  oraz 
przeprowadzenia  pozostałych  czynności  związanych  z  udziałem  Pani/Pana  w 
konkursie. 

• Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 
lit.  c)  RODO w zw. z Ustawą z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu i 
prowadzeniu  działalności  kulturalnej.  Zadaniem CSW jako instytucji  kultury  jest 
upowszechnianie  kultury.  Realizacji  przywołanego  zadania  służy  m.in. 
organizowanie  konkursów.  W  celu  zarejestrowania  Pani/Pana  jako  uczestnika 
organizowanego przez CSW konkursu, a następnie przeprowadzenia pozostałych 
czynności związanych z udziałem Pani/Pana w konkursie, konieczne jest podanie 
przez Panią/Pana imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu 
korespondencyjnego,  tj.  danych  pozwalających  na  wykonanie  czynności 
związanych  z  Konkursem  i  na  kontakt  z  Panią/Panem  w  związku  z  Pani/Pana 
udziałem  w  Konkursie. Dodatkowo,  z  uwagi  na  obowiązujący  w  kraju  stan 
zagrożenia epidemicznego – na ewentualny kontakt z Panią/Panem w przypadku 
stwierdzenia  u  któregoś  z  uczestników  wydarzenia  bądź  osób  prowadzących 
wydarzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) 
RODO  -  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  ochrony  żywotnych  interesów  osoby, 
której dotyczą lub innej osoby fizycznej).

• CSW  nie  przewiduje  udostępniania  Pani/Pana  danych  osobowych  odbiorcom 
danych osobowych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji  
międzynarodowych,  za  wyjątkiem  udostępnienia  Pani/Pana  danych  osobowych 
Głównemu  Inspektorowi  Sanitarnemu  w  przypadku  stwierdzenia  u  któregoś  z 
uczestników  wydarzenia  kulturalnego  bądź  osób  prowadzących  wydarzenie 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.

• Pani/Pana  dane  osobowe  zostaną  usunięte  po  upływie  dwóch  tygodni  od 
zakończenia Konkursu.

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan 
ponadto  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu 
Ochrony  Danych  Osobowych,  jeśli  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych 
osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy  ogólnego rozporządzenia  o 
ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Kontakt z Inspektorem ochrony danych w CSW możliwy jest za pośrednictwem e-
mail: iod@csw.torun.pl

• Informujemy, że może Pani/Pan wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych,  tj.  na ich przetwarzanie również po zakończeniu wszystkich 
czynności związanych z organizowanym Konkursem w celu umożliwienia dalszego 
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kontaktu z Panią/Panem.
• W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również po 

zakończeniu  wszystkich  czynności  związanych  z  organizowanym  Konkursem 
będzie  Pani/Panu  przysługiwało  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych 
osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• CSW  nie  przewiduje,  w  odniesieniu  do  danych  osobowych  przetwarzanych  na 
podstawie  Pani/Pana  zgody,  udostępniania  Pani/Pana  danych  osobowych 
odbiorcom danych osobowych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub 
organizacji  międzynarodowych.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegały 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

• Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu 
złożenia  przez  Panią/Pana  oświadczenia  o  cofnięciu  zgody  na  przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych.
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