
 
 

Regulamin konkursu 

na najlepsze zdjęcie 

w temacie SDG  
 

 

 

 

ORGANIZATOR: 

 Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daimlera 2. 

 

UCZESTNIK: 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna w wieku 13-18 lat, która: 

✓ w dniu składania pracy do konkursu ukończyła 13 rok życia oraz nie ukończyła 19 roku życia.  

✓ zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy 

Organizatora, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji 

i przeprowadzaniu Konkursu 

✓ nie zajmuje się  profesjonalnie fotografią i filmowaniem, w szczególności: nie prowadzi 

działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i video  i/lub nie 

świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia        

w zakresie fotografii.  

✓ w okresie od 10 października 2018 do 10 listopada 2018  roku wypełni formularz zgłoszeniowy 

zamieszczony na stronie konkursowej www.canon.pl/tomytworzymyswiat oraz zgłosi zdjęcie do 

konkursu. 

 

CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 października 2018 i trwa do dnia 10 listopada 2018 roku. 

 

TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs pod hasłem „TO my tworzymy Świat” ma na celu zachęcenie młodzieży do obserwowania 

otoczenia i poszukiwania inspirujących historii. Zdjęcie powinno odnosić się do przynajmniej jednego 

z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju - Sustainable Development Goals (SDG) ustanowionych 

przez ONZ. Informacje na temat celów udostępnione są na stronie projektu oraz na 

http://www.un.org.pl/. Jedno zdjęcie może uwzględniać aspekty kilku celów jednocześnie.  

Tematem może być: równość płci, ochrona środowiska, walka z ubóstwem, znaczenie edukacji, pokój i 

sprawiedliwość, współpraca na rzecz celów, zdrowie i jakość życia, godna praca, odpowiedzialna 

konsumpcja itp. 

 

KRYTERIA KONKURSOWE 

1. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie musi być w formacie JPG o rozdzielczości 3000 pikseli na dłuższy 

bok, wielkość pliku do 10 MB. 

2. Zgłoszenie musi zawierać krótki opis  (do 150 znaków) przedstawionej sytuacji, historii, 

poruszonej tematyki nawiązującej do celów zrównoważonego rozwoju.  

http://www.canon.pl/tomytworzymyswiat
http://www.un.org.pl/


1. Techniczne wskazówki i inspiracje do wykonania pracy są udostępnione na stronie konkursu: 

www.canon.pl/tomytworzymyswiat 

2. Zgłoszona praca musi wykorzystywać zdjęcia wykonane przez uczestnika konkursu w okresie 10 

października 2017 – 10 listopada 2018. 

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. 

4. Zabronione jest składanie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami 

- takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady 

decyduje ocena Organizatora. 

5. W Konkursie mogą brać udział jedynie te zdjęcia, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie 

wygrały żadnego innego Konkursu. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu Konkursu lub 

niespełniających innych zasad Konkursu. 

7. Jury oceniając prace będzie brało pod uwagę następujące czynniki: 

✓ zgodność z tematyką konkursu – w jaki sposób zdjęcie łączy się i wyjaśnia znaczenie Celów 

Zrównoważonego Rozwoju 

✓ oryginalność, pasja i przejrzystość, z jaką opowiedziana jest historia na zdjęciu 

✓ jakość zdjęcia 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.canon.pl/tomytworzymyswiat i wymaga 

podania następujących informacji o Uczestniku: 

✓ tytuł pracy 

✓ numer CELU/-ÓW, którego/-ych dotyczy praca 

✓ imię i nazwisko 

✓ adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość) 

✓ telefon kontaktowy 

✓ adres e-mail 

✓ data urodzenia 

✓ opis zdjęcia 

 

W przypadku uczestnika, który z chwilą zgłoszenia pracy na konkurs nie ukończył 18 lat konieczne 

jest przesłanie zgody na udział w konkursie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia oświadczenia, iż: 

• zapoznał się z regulaminem konkursu i akceptuje jego warunki 

• nie zajmuje się fotografią i filmowaniem zawodowo. 

• otrzymał zgodę osób widniejących na zdjęciach na publikację ich wizerunku. 

• wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Canon Polska Sp. z o.o. 

• wyraża zgodę na otrzymywanie od Canon Polska Sp. z o.o. informacji w zakresie projektu „To 

MY tworzymy świat” z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i zawierać wszystkie niezbędne załączniki. 

 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, a tym samym udział w niniejszym konkursie jest 

równoznaczne z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem własnej twórczości 

uczestnika i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.  

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do pracy. 

http://www.canon.pl/tomytworzymyswiat
http://www.canon.pl/tomytworzymyswiat


3. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich 

wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także 

podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w 

celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji 

niewyłącznej do swojej pracy na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz 

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

✓ utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy pracy 

✓ wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy pracy 

✓ publiczne rozpowszechnianie pracy, jej wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym za pośrednictwem Internetu. 

 

KOMISJA 

Skład komisji konkursu: 

✓ Marcin Jamkowski - dziennikarz, podróżnik, fotograf i filmowiec 

✓ Piotr Małecki - fotograf, filmowiec, dokumentalista 

✓ Andrzej Szypulski – filmowiec, dokumentalista 

✓ Justyna Bartman – Sustainability Manager Canon Polska 

✓ Joanna Stankiewicz – Corporate & Marketing Communications Manager Canon Polska 

✓ Katarzyna Sobczak - PR & Marketing Communication Professional Canon Polska 

Komisja wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace. Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu. 

 

WYNIKI KONKURSU 

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 30 listopada 2018 roku. 

 

NAGRODY 

Nagrodą w konkursie jest aparat EOS 200D z obiektywem EF-S 18-55 mm. 

 

Laureat zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia 

Konkursu na adres e-mail lub telefonicznie. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie 

nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.  

 

Fundator przyznanej nagrody (organizator konkursu) ufunduje dla laureata dodatkową nagrodę 

pieniężną stanowiącą 11,11% wartości nagrody rzeczowej, stanowiącej podatek dochodowy od osób 

fizycznych (Dz. U. 2012.361 t.j. z póź. zm.), który laureat jest zobowiązany zapłacić w wysokości 10% 

wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona laureatowi, ale zostanie 

potrącona i przekazana przez Fundatora (jako płatnika) na pokrycie należnego podatku dochodowego. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 

Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po 

stronie administratora serwera. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień 

niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie 

naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje 

lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator 



zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez 

Organizatora  w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w 

zdaniu poprzednim. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po 

stronie Uczestnika Konkursu. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody                             

w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 

AKCEPTACJA REGULAMINU 

Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu 

oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 

www.canon.pl/tomytworzymyswiat. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w 

regulaminie. W sprawach nieujętych regulaminem w czasie trwania konkursu decyduje komisja 

konkursowa. 

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na otrzymywanie od Canon Polska Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daimlera 2, informacji w zakresie projektu „To MY tworzymy 

świat”, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca danych osobowych 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji pracy konkursowej w ramach projektu 

„To MY tworzymy świat”, zgodnie z naszą polityką prywatności dostępną na stronie:  

https://www.canon.pl/privacy-policy/ 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 

• osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania 

swoich obowiązków służbowych; 

• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność 

przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. 

9. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres 

mailowy: marta.bielinska@canon.pl. 

http://www.canon.pl/tomytworzymyswiat
https://www.canon.pl/privacy-policy/
mailto:marta.bielinska@canon.pl

