REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOŁECZNEJ FOTOAKCJI
„POWIEDZ NAM COŚ O SOBIE”
I. Organizacja
1.

2.

Społeczna fotoakcja „Powiedz nam coś o sobie”, stanowi integralną część inicjatywy „Ulica” odbywającej
się w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2018, której organizatorem jest
Fundacja Wspierająca Rozwój Kultury „Aparat Caffe” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS: 0000623790. Wszelkie kwestie związane z organizacją fotoakcji należy kierować na
adres: Atelier Aparat Caffe ul. Grunwaldzka 24, Rzeszów 35-68, tel. +48 574 205 928, e-mail:
biuro@aparatcaffe.pl
Fotoakcja jest realizowana poprzez:
a. Portretowanie mieszkańców przez członków Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego w
dniu 12.05.2018, w godz. 15:00 – 18:00 w okolicy ul. Grunwaldzkiej 24.
b. Dokumentację odpowiedzi mieszkańców Rzeszowa i okolic na pytanie określone w pkt. III.2.b. w
terminie 26.04.- 12.05.2018 w Atelier Aparat Caffe przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie, w
czasie otwarcia placówki tj. od wtorku do piątku w godz. 12:00 – 17:00.

II. Cele fotoakcji
1.
2.

Podjęcie refleksji na temat poczucia naszej tożsamości regionalnej oraz zwrócenie społecznej uwagi na
wzajemne relacje polsko-ukraińskie w Rzeszowie.
Przygotowanie społecznej wystawy dokumentalnej „Sami o sobie” eksponowanej w dniach 21.06 –
31.07.2018 w Parku Kultury i Wypoczynku Bulwary w Rzeszowie w ramach Festiwalu Wschód Kultury –
Europejski Stadion Kultury 2018 oraz przygotowanie publikacji projektu „Ulica”.

III. Warunki uczestnictwa
1.

Uczestnikiem fotoakcji może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Rzeszowa i okolic oraz osoby związane
z rzeszowską społecznością.
2. Zadaniem uczestników jest:
a. pisemna odpowiedź w Ankiecie Fotoakcji na pytanie: „Gdybyś miał(a) powiedzieć coś o sobie
swoim sąsiadom, także tym zagranicznym, to co byś powiedział(a)?”
a. i/lub wzięcie udziału w sesji fotograficznej portretującej mieszkańców Rzeszowa z ulubionym
rekwizytem lub bez
w celu określonym w pkt. II.2.
3. Odpowiedzi udokumentowane na potrzeby wystawy będą selekcjonowane. Nie będą eksponowane i
publikowane odpowiedzi:
a. naruszające godność ludzką,
b. zawierające treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną oraz
narodowość,
c. raniące przekonania religijne lub polityczne,
d. zagrażające psychicznemu lub moralnemu rozwojowi osób małoletnich,
e. sprzyjające zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska.
4. Wyróżniające się odpowiedzi i wszystkie portrety zebrane w ramach fotoakcji zostaną zestawione w
wystawę i publikację określoną w pkt. II.2.
5. Udział w fotoakcji jest bezpłatny.
6. Organizator nie pokrywa kosztów transportu, noclegu i wyżywienia uczestników fotoakcji.
IV. Zasady naboru uczestników
1.

Chętni do udziału w fotoakcji stawiają się osobiście w miejscu i czasie określonym w punkcie I.2.

V. Prawa autorskie
1.

Udział w fotoakcji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie,
filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów
uczestników fotoakcji w celu opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i
materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatora oraz Festiwalu Wschód Kultury
– Europejski Stadion Kultury 2018 oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego
wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym
inicjatywę „Ulica”. Uczestnikom fotoakcji nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora,
współorganizatorów i partnerów inicjatywy „Ulica” z tego tytułu.

V. Ochrona danych osobowych
1.

Zgłoszenie udziału w fotoakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych podanych w Ankiecie Fotoakcji.
2. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest Fundacja Wspierająca Rozwój Kultur „Aparat Caffe” z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2, w Rzeszowie (kod
pocztowy: 35-005), tel.: +48 574 205 928, adres e-mail: biuro@aparatcaffe.pl
3. Celem zbierania danych jest realizacja inicjatywy Organizatora pn. „Ulica”
4. Zgłaszającym udział w fotoakcji przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji inicjatywy „Ulica”. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwa realizacja fotoakcji.
6. Dane udostępnione przez uczestników fotoakcji będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
takich jak Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Fundacja Rzeszowska i Estrada Rzeszowska.
7. Dane osobowe zostaną upublicznione w celu określonym w pkt II.2. za pisemną zgodą uczestnika
fotoakcji.
8. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
VI. Postanowienia końcowe
1.
2.

3.
4.
5.

W trakcie trwania portretowania uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz ppoż.
Organizator nie jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników fotoakcji od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz choroby, nie jest także zobowiązany do ubezpieczenia od utraty lub zniszczenia jego
mienia.
Zgłoszenie uczestnictwa w fotoakcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać praw
przyznanych uczestnikom.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.aparatcaffe.pl

VII. Załączniki do Regulaminu uczestnictwa w społecznej fotoakcji „Powiedz nam coś o sobie”
Załącznik nr 1 – Ankieta fotoakcji

