
 

Regulamin konkursu fotograficznego „#aleTutaj” 

 
  

1. Jedynym Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza 

w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, zwana dalej 

Organizatorem.  

2. W Konkursie mogą brać udział Użytkownicy Instagrama, określeni w Regulaminie 

Instagrama pod adresem https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511  

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm 

współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, ani członkowie najbliższej 

rodziny pracowników tych podmiotów.  

4. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie fotografii interpretującej utwór „Tutaj”, 

nagrany i wydany przez Organizatora konkursu. Tekst utworu znajduje się w Załączniku nr 

1 do Regulaminu konkursu. Utwór jest także dostępny do odtworzenia pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=BIKmVUONGQc.  

5. Fotografie należy przesłać drogą elektroniczną na adres social@filharmonia.szczecin.pl, 

w dniu 11 listopada 2019 roku w godz. (0.00-23:59) wraz ze swoim oznaczeniem profilu 

Użytkownika Instagrama oraz imieniem i nazwiskiem. Fotografie przesłane przed 

wskazaną godziną i po niej i/lub bez wyszczególnionych danych nie będą brały udziału 

w konkursie. 

6. Przesłany plik powinien być zapisany w formacie JPG, o rozmiarze nie przekraczającym 

5 MB. W kompozycji zgłaszanej fotografii nie mogą być dokonane żadne zmiany noszące 

znamiona fotomontażu. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić jedną 

fotografię.  

7. Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym 

w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm 

obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne 

i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających 

uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo 

materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających 

materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody 

uprawnionych. 

8. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Nagroda Główna (nagrody rzeczowe + bilety na wybrane wydarzenia) – przyznana 

przez Użytkowników Instagrama. 

b) Nagroda Komisji Konkursowej (nagrody rzeczowe + bilety na wybrane 

wydarzenia) – przyznana przez Komisję Konkursową. 

9. Spośród wszystkich nadesłanych fotografii, Komisja Konkursowa, złożona z pięciu 

pracowników Organizatora, wybierze dziesięć finałowych zdjęć, które w losowej kolejności 

zostaną opublikowane na profilu Organizatora na Instagramie – 

 @filharmoniaszczecin – w dniu 12 listopada 2019 w godz. 15:00-15:30. Przy publikowaniu 

fotografii zostanie uwzględnione oznaczenie profilu Użytkownika Instagrama, przesłane 

razem z fotografią jak określono w ust. 5 Regulaminu Konkursu. Opublikowane finałowe 

zdjęcia będą rywalizować o Nagrodę Główną. Od momentu pojawienia się fotografii, 

Użytkownicy Instagrama mogą rozpocząć głosowanie przez polubienie najlepszego 

według nich zdjęcia (można oddać głos na kilka fotografii). Głosowanie trwa 24 godziny (do 

13 listopada, do godz. 15:30). Wygrywa fotografia, która uzyska największą liczbę polubień 

na dzień 13 listopada na godzinę 15:30.  

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511
https://www.youtube.com/watch?v=BIKmVUONGQc


10. Nagroda Komisji Konkursowej zostanie przyznana autorowi fotografii spośród pozostałych 

dziewięciu zdjęć finałowych. 

11. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej: 

a) Na profilu Organizatora na Instagramie @filharmoniaszczecin w dniu 13 listopada 

o godz. 16:30, 

b) Drogą mailową, na adres, z którego otrzymano przesłane fotografie w ciągu 

24 godzin od rozstrzygnięcia konkursu. 

12. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym 

regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia 

szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.  

13. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne 

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby 

widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz 

publiczną ekspozycję. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż konto na Instagramie jest przez 

niego prowadzone wg zasad określonych w Regulaminie Instagrama, do którego link 

znajduje się w ust. 2 Regulaminu Konkursu. 

14. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne, 

nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii (z prawem sublicencji) bez ograniczeń 

terytorialnych i czasowych oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w wydawnictwach 

i na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach 

promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii 

każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, 

audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 

a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, TV, w kalendarzu, 

wystawie fotograficznej, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia 

oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę komputerową 

jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie 

określonym powyżej.  

15. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien 

odpowiedzieć na wiadomość w terminie 24 godzin od wysłania powiadomienia drogą 

mailową, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.  

16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych), zarówno dla celów 

organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz 

przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych 

działalności Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz 

nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.  

17. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego 

podczas korzystania z nagród (zdjęcia, film) w związku z informacjami o konkursie.  

18. Wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.  

19. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie informuje, iż dochód z tytułu wygranej 

zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych (podstawa: art. 21 ust. 

20. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się na 

stronie https://filharmonia.szczecin.pl/rodo 

 

https://filharmonia.szczecin.pl/rodo


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego „#aleTutaj” – 

tekst piosenki „Tutaj” 

 

„TUTAJ” 
(muz. Mateusz Czarnowski, sł. Malina Prześluga-Delimata) 
 
z płyty „I żyli długo i w Szczecinie” wydanej przez Filharmonię w Szczecinie, 2017 
 
 
Nie wytłumaczę ci 
Nie wytłumaczę, nie odpowiem 
Dlaczego właśnie tu, 
Dlaczego tutaj tak mi dobrze 
 
Tyle jest innych miejsc 
Lepszych, piękniejszych i bogatszych 
Pewnie szczęśliwszych też 
A ludziom dobrze z oczu patrzy... 
 
Ja to wiem 
Byłem tam 
Dobrze znam 
Wiele miast 
 
Wielkich miast 
Ważnych miast 
Którym blisko 
Do gwiazd 
Ref 1.: 
Ale tutaj ziemia pachnie obietnicą morskich pieśni 
Niesie je na żaglach wiatr 
Tylko tutaj skrzydła mew na wietrze piszą opowieści 
Co to starsze są niż świat 
Starsze są niż świat 
 
Wielu nas tutaj jest 
Wielu nas tu, a każdy inny 
Ze wszystkich świata stron 
Przywiał nas wiatr jak piasku drobiny 
 
Tyle nas dzieli spraw 
Często korzenie w obcej ziemi 
Ale coś łączy nas 
Wszyscy tu razem mieszkać chcemy 
 
Każdy z nas 
Inny świat 
Inny czas 
W sobie ma 
 
Inny czas 
Inny świat 
Każdy z nas 
W sobie ma 
 



Ref 2.: 
 
Ale tutaj każdy świat i każdy czas się pomieści 
Po co szukać innych miast 
Tylko tutaj łączą się i plotą różne opowieści 
Wszystkie o nas, wszystkie z nas 
 
Wszystkie o nas, wszystkie z nas... 
Co to starsze są niż świat... 
Każdy z nas je w sobie ma... 
Jeden świat i jeden czas... 
 
Ale tutaj każdy świat i każdy czas się pomieści 
Po co szukać innych miast 
Tylko tutaj łączą się i plotą różne opowieści 
Wszystkie o nas, wszystkie z nas 
 

 


