
ZOSTAŃ NASZYM SPECJALNYM 
FOTOREPORTEREM! 
 

 

Regulamin 

 

„ZOSTAŃ NASZYM SPECJALNYM FOTOREPORTEREM” jest projektem organizowanym 

przez Dział ds. Komunikacji Internetowej PE. Każdego miesiąca tematem projektu będzie 

jeden z aktualnych problemów o istotnym znaczeniu i skutkach dla Unii Europejskiej. 

Rozpoczęcie i zakończenie projektu będzie ogłaszane co miesiąc w specjalnym artykule 

zamieszczanym na stronie internetowej PE oraz w parlamentarnych mediach 

społecznościowych. 
 
W projekcie będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy UE w wieku od 18 lat, niezależnie od 

wykonywanego zawodu, pod warunkiem spełnienia kryteriów - posiadania praw autorskich do 

zdjęć, i udzielenia Parlamentowi Europejskiemu prawa wykorzystania prac do celów 

niekomercyjnych na stronie internetowej PE oraz w parlamentarnych mediach 

społecznościowych. 
 
Przesyłając swój formularz zgłoszeniowy, uczestnik akceptuje poniższe przepisy 

regulaminu, łącznie ze wszelkimi zmianami, które mogą zostać uznane za niezbędne, na 

przykład w przypadku zaistnienia „siły wyższej”. 
 
 

 

1 Warunki uczestnictwa 

 

 Uczestnik musi być mieszkańcem UE i mieć co najmniej 18 lat. 



1.1 Prawa autorskie  

 

 Przedłożone zdjęcie musi być oryginalną pracą autorstwa uczestnika. 

 Uczestnik oświadcza i zaręcza, że: 
o  materiał stanowi jego własność 

o żadna osoba trzecia nie posiada praw autorskich ani żadnych innych praw 
własności intelektualnej do wysłanego zdjęcia  

o przedłożona praca nie narusza praw autorskich ani praw własności 

intelektualnej osoby trzeciej.  
 Niniejszym uczestnik udziela Parlamentowi Europejskiemu niewyłącznego prawa do 

bezpłatnego wykorzystania przedłożonego zdjęcia do celów niekomercyjnych na 

stronie internetowej PE oraz w mediach społecznościowych. 
 Uczestnik pozostaje właścicielem praw autorskich do przedłożonej pracy lub 

przedłożonych prac. 
 W każdym przypadku reprodukcji zdjęcia lub jego publicznego przedstawienia przez 

Parlament Europejski zostanie ono zaopatrzone w odpowiedni podpis. Uczestnik 
może wybrać formę podpisu (zob. formularz zgłoszeniowy). 

 Uczestnik oświadcza i zaręcza, że otrzymał pozwolenie na publikację zdjęcia od 

wszystkich osób przedstawionych na zdjęciu. 



 Jeżeli na zwycięskim zdjęciu znajdą się rozpoznawalne sylwetki dzieci, fotograf 

zostanie poproszony o przesłanie odpowiedniego formularza podpisanego przez 

rodziców lub prawnych opiekunów nieletniego z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie zdjęcia. 
 

2 Czas trwania projektu 
 
Konkurs rozpoczyna się 9 stycznia 2015 r. i będzie odbywał się każdego miesiąca aż do 

września (włącznie). Ogłoszenie ostatecznego zwycięzcy oraz osoby otrzymującej nagrodę 

publiczności nastąpi pod koniec października 2015 r. 
 

3 Warunki zgłoszenia 

 

Uczestnicy zgłaszają swoje uczestnictwo w projekcie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego i przesłanie go pocztą elektroniczną. Dokumenty przesłane zwykłą 

pocztą lub inną drogą nie będą rozpatrywane. 
 
Uczestnik przesyła swoje prace wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: webcom-

flickr@europarl.europa.eu, wpisując temat wiadomości: „temat (temat miesiąca) zgłoszenie”. 

Przy wysyłaniu zgłoszenia uczestnik proszony jest o upewnienie się, że formularz został 

wypełniony, zdjęcie zostało podpisane oraz załączony został krótki opis zdjęcia (do 100 

słów). Zgłoszenia muszą zawierać pełne imię i nazwisko osoby zgłaszającej się, jej wiek, 

kraj zamieszkania, aktualny adres e-mailowy, pod którym można się z nią skontaktować, 

oraz kilka słów o uczestniku. 
 
Uczestnik powinien zachować kopie wszystkich zgłoszonych materiałów, ponieważ 

przesłane prace nie będą zwracane. 
 
Każdy uczestnik może zgłosić najwyżej jedno zdjęcie w danym temacie, chyba, że instrukcje 

będą mówić inaczej. 
 
Uczestnicy proszeni są o przesłanie swoich prac w formie załącznika do wiadomości e-

mailowej. Jego rozmiar nie może przekroczyć 5 MB. 
 
Każda zgłaszająca się osoba musi przesłać odrębne zgłoszenie. 
 

4 Wymagania dotyczące zdjęcia 

 

 Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres: webcom-

flickr@europarl.europa.eu. 
 Zdjęcie może być czarno-białe lub kolorowe. 

 Zdjęcie musi mieć rozdzielczość co najmniej 72 dpi, ale zalecana jest rozdzielczość 
300 dpi. 

 Minimalny rozmiar wynosi 1024 pikseli na dłuższym boku (poziomo lub pionowo) 
2048 jest zalecane, maksimum wynosi zaś 9933 pikseli, zdjęcie musi być w formacie 

jpg. 

 Maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 5 MB. 

 Pracę  należy  opatrzyć  IMIENIEM  i  NAZWISKIEM  uczestnika  (np.  Łukasz 
Michalski_EP Guest photographer.jpg). 

 Zdjęcie musi posiadać tytuł oraz należy dołączyć do niego krótki opis (maksymalnie 

100 słów). 
 Uczestnik może poddać zdjęcie obróbce lub zmianom. Oznacza to, że przedstawiony 

obraz może różnić się kolorem lub kompozycją (montaż, kolaż, retusz itd.) od obrazu 

pierwotnego. Dopuszczalne jest również wyostrzenie i korekta jasności. 



5 Ochrona danych 

 

Wszelkie dane osobowe przekazane Parlamentowi Europejskiemu w trakcie procedury 

selekcji przez osobę zgłaszającą się przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr  
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 

wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych
1
. Dane te są przetwarzane wyłącznie 

do celów obecnego projektu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych 
oraz prawo wnoszenia do nich poprawek, jeżeli są one niepoprawne lub niepełne.  
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na 

adres: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
 
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i opublikowanie na stronie internetowej 

Parlamentu Europejskiego oraz w parlamentarnych mediach społecznościowych 

danych zawartych we wniosku zgłoszeniowym, w związku z wybraną pracą, w 

przypadku, gdy uczestnik zostanie uznany za zwycięzcę. 
 
Uczestnicy muszą być w stanie potwierdzić swoją tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania 

w sposób umożliwiający Parlamentowi weryfikację danych i ewentualne ukaranie osób 

niestosujących się do regulaminu. 
 

6 Komisja selekcyjna 

 

Oceny projektu dokonuje specjalna komisja redakcyjna wspólnie z redakcyjnym 
fotoedytorem. 
 

7 Nagroda 

 

Laureat miesiąca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, na stronie internetowej PE 

zostanie zamieszczony artykuł, zdjęcie zwycięzcy oraz zwycięskie zdjęcie, publikacja 

odbędzie się także w mediach społecznościowych PE. Na zakończenie projektu jury 

wybierze zwycięzcę ogólnego. Podczas projektu publika będzie mogła głosować na ulubione 

zdjęcie spośród 10 najlepszych nadesłanych prac każdego miesiąca. Zdjęcie, które otrzyma 

najwięcej „like’ów” zdobędzie wyróżnienie publiczności. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na 

listopadową sesję plenarną PE, gdzie przygotują fotoreportaż. Zwycięzcy nie zostaną w 

żaden sposób zatrudnieni przez Parlament Europejski ani nie otrzymają wynagrodzenia za 

swoje prace. Parlament Europejski pokryje jednak wszelkie koszty uczestnictwa zwycięzców 

w posiedzeniu plenarnym (koszty podróży, zakwaterowania 
itd.). 
 

8 Ograniczenie odpowiedzialności 

 

Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za treść przedłożonych prac. Wyłączną 

odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich ponoszą uczestnicy. 
 
W żadnych okolicznościach Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności 

za bezpośrednie lub pośrednie szkody, jakie mogą powstać w wyniku uczestnictwa 

w niniejszym projekcie, nie ponosi też odpowiedzialności finansowej. 
 
 
 
 
 
1
 http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf 



Parlament Europejski nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia, 

odwołania lub przerwania projektu, częściowo lub w całości, z przyczyn innych niż wola 

Parlamentu Europejskiego. 

 

9 Pozostałe ustalenia 

 
Parlament Europejski zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku, jeżeli nie spełnia on 

wymogów regulaminu, lub jeżeli przedstawiona praca narusza prawa osób trzecich bądź jest 

nieprzyzwoita. 

 
Do projektu zastosowanie mają przepisy prawa belgijskiego. 

 

Właściwe do rozpatrzenia wszelkich sporów, które nie mogą zostać rozstrzygnięte na drodze 

wzajemnego porozumienia, są sądy belgijskie. 


