
REGULAMIN 
FOTOSPACERU „WRAŻLIWOŚĆ I SIŁA” W RAMACH 2. KONIŃSKIEGO FESTIWALU 

FOTOGRAFICZNEGO FOCUS NAD WARTĄ 2022 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia FOTOSPACERU w ramach  

2. KONIŃSKIEGO FESTIWALU FOTOGRAFICZNEGO FOCUS NAD WARTĄ 2022, zwanego 
dalej FOTOSPACEREM. 

2. Organizatorem FOTOSPACERU jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 
3. Partnerami FOTOSPACERU są: Chemat Sp. z o.o.,  Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. i Koniński Teatr 
Tańca. 

4. FOTOSPACER organizowany jest na terenie Konina. 
 

§ 2 

Cel i tematyka 

 

1. Celem są:  

– propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;  

– doskonalenie warsztatu technicznego fotografa; 

– znajdowanie industrialnych i przemysłowych miejsc, zachęcających do oryginalnego 

i ciekawego spojrzenia fotograficznego na miejsca powszechnie znane. 

2. Temat FOTOPACERU to „WRAŻLIWOŚĆ I SIŁA” - poszukiwanie kontrastu, różnych form oraz 

pokazanie piękna przez pryzmat wnętrz, które nie są oczywiste oraz wykreowania w nich obrazu  

z wykorzystaniem modelek.  

3. FOTOPACER polega na przemieszczaniu się (m.in. fotospacerowym autobusem MZK  

w Koninie) uczestników we wskazanym przez Organizatora czasie i miejscu w celu 

wykonania fotografii w przestrzeniach przemysłowych, jak i wnętrzach budynków, na 

zadany temat, pod przewodnictwem fotografki Anny Małkowicz z Konińskiego Klubu 

Fotograficznego Fajnych Fotografów. 

 

§ 3 

Termin i miejsce 

 

1. FOTOSPACER odbędzie się w dniu 17.06.2022 r. w Koninie.  

2. Miejsce zbiórki: plac przy CKiS - Galeria WIEŻA CIŚNIEŃ, ul. Kolejowa 1a, 62-510 Konin  

3. Start nastąpi o godzinie 9.00 i trwać będzie ok.5 godzin tj. do godz. ok. 14.00 .  

4. Uczestnicy zobowiązani są stawić się o 8.30 w miejscu zbiórki w celu dokonania 

formalności. 

5. Uczestników po miejscach fotospaceru będzie wozić autobus Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie, którego przystanek początkowy i końcowy mieści się przy  

ul. Kolejowej 1a (Wieża Ciśnień). 

 



§ 4 

Warunki uczestnictwa 

 

1. FOTOSPACER ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych 

zajmujących się fotografią amatorsko lub profesjonalnie.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest: 

 Zakupienie, do 16 czerwca do godz. 22.00, biletu w cenie 40 złotych poprzez 

stronę internetową ckis.konin.pl bądź w kasie kina Oskard Aleje 1 Maja 7a, 62-

510 Konin. Bilet zapewnia udział w FOTOSPACERZE . 

 Pisemne zaakceptowanie niniejszego regulaminu uczestnictwa.  

 Posiadanie aparatu fotograficznego, obsługującego format JPG / RAW.    

 Uczestnicy uprawnieni są do wstępu jedynie do pomieszczeń wskazanych przez 

Organizatora w celu wykonania fotografii na zadany temat.                      

 Uczestnik zobowiązany jest do przekazania do 30 czerwca 2022r. plików  

w formacie JPG minimum dwóch zdjęć dokumentujących przebieg oraz 

tematykę FOTOSPACERU. 

 Podpisane imieniem i nazwiskiem pliki należy przesłać na adres 

r.rudowicz@ckis.konin.pl 

   

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w FOTOSPACERZE wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów - załącznik nr 1. 

4. Liczba miejsc jest ograniczona - maksymalnie w fotospacerze może wziąć udział 30 

uczestników. 

5. Uczestnicy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem plików 

fotografii. 

 

 

§ 5 

Zasady przebiegu FOTOSPACERU 

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie oraz 

dopełnienia kwestii formalnych na miejscu zbiórki FOTOSPACERU. Mianowicie: okazania 

się zakupionym biletem (jako potwierdzenie uczestnictwa w FOTOSPACERZE) oraz 

podpisania niniejszego regulaminu, którego zaakceptowanie jest warunkiem uczestnictwa 

w FOTOSPACERZE. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania oraz stosowania się do wskazówek prowadzących FOTOSPACER. 

3. Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikowi FOTOSPACERU przekazywania treści obraźliwych 

lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści zostaną automatycznie 

odrzucone. 

 

 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 



 

1. Uczestnik FOTOSPACERU wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku na współcześnie 

dostępne nośniki obrazów i dźwięków – w trakcie udziału w FOTOSPACERZE                                                 

i wydarzeniach z nim związanych min. wystawie (reportażu) z FOTOSPACERU – i jego 

rozpowszechnianie poprzez wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, 

promocyjnych i edukacyjnych w różnych formach przekazu (prasowego, telewizyjnego, 

filmowego i elektronicznego), przeprowadzenia FOTOSPACERU, identyfikacji jej 

Uczestników oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w/w zakresie przez Centrum 

Kultury i Sztuki w Koninie. Niniejsza zgoda jest zgodą na rozpowszechnianie wizerunku w 

rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawach autorskich  i prawach 

pokrewnych. 

2. Uczestnik FOTOSPACERU ma prawo do wglądu i poprawiania danych osobowych, dlatego 

informujemy, iż Centrum Kultury i Sztuki w Koninie jest administratorem danych 

osobowych. Zapoznanie  się ze sposobem ich przetwarzania możliwe jest poprzez stronę 

internetową http://www.ckis.konin.pl/wp-content/uploads/Zasady-przetwarzania-

danych-osobowych.pdf i http://www.ckis.konin.pl/wp-content/uploads/Formularz-

Rozporzadzania-Danymi-Osobowymi.pdf 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik FOTOSPACERU przesyłając plik ze zdjęciami, oświadcza, że przysługują mu do 

nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe oraz, że jest 

uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także 

przejmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych 

fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.  

2. Przekazanie z FOTOSPACERU minimum dwóch fotografii, jest równoznaczne  

z przeniesieniem przez uczestnika na  Organizatora FOTOSPACERU w ramach  

2. Konińskiego Festiwalu Fotograficznego FOCUS NAD WARTĄ  2022  autorskich  praw  

majątkowych, w tym praw pokrewnych na czas nieokreślony. Uczestnik wyraża zgodę na 

przeniesienie praw do utworu/utworów przez Organizatora na partnerów 2.Konińskiego  

Festiwalu Fotograficznego FOCUS NAD WARTĄ 2022,  w szczególności Miasto Konin, 

Starostwo Powiatowe w Koninie, Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami 

Komunalnymi w Koninie, Miejski Zakład Komunikacji w Koninie  Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie  Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie, Muzeum Okręgowe w 

Koninie, Firma Chemat Sp. z o.o. w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, 

Vinkon S.A. w Koninie , Hydrostal Spółka Jawna w Koninie, Dom Kultury w Golinie, Gminy 

Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, Stowarzyszenie Koniński Teatr Tańca – Konin Dance 

Theatre. Patronów Medialnych tego Festiwalu.  

Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w 

celach informacyjnych.  

3. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem 

http://www.ckis.konin.pl/wp-content/uploads/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
http://www.ckis.konin.pl/wp-content/uploads/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych.pdf


ze zdjęć, Uczestnik FOTOSPACERU pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane  

z roszczeniami takich osób.  

4. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanych fotografii następuje na 

wszelkich niekomercyjnych polach eksploatacji, w tym do: 

a) publicznego prezentowania utworów, w tym wykorzystania utworów w sieciach 

bezpośredniego dostępu, takich jak internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

b) obrotu, w tym wypożyczania egzemplarzy utworów utrwalonych nośnikach obrazu, 

c) utrwalania i zwielokrotniania utworów dowolną techniką, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; obrót tak wykonanymi 

egzemplarzami utworów, 

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją poważne 

powody.  

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników, 

wynikłe w stosunku do osób trzecich związane z udziałem w FOTOSPACERZE. 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestnika od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności 

za zdrowie i życie. 

 

 

                                                                      Akceptuję zasady niniejszego regulaminu 

 

…………………………….………………………………………….. 

czytelny podpis uczestnika/prawnego opiekuna 


