Regulamin konkursu fotograficznego 2022
„Wiosna w obiektywie”
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.

5.

Organizatorem konkursu fotograficznego „ Wiosna w obiektywie” zwanego dalej
„Konkursem” jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej, ul. Mikołaja
Reja 1, 49-100 Niemodlin, zwany dalej „Organizatorem”.
Cel konkursu: rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości
mieszkańców gminy Niemodlin w dziedzinie fotografii.
Tematem konkursu jest wiosna w obiektywie (ludzie, rośliny, zwierzęta, barwy wiosny,
światło itp.) i ujęcie tematu w niebanalnej formie zdjęcia.
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy gminy Niemodlin. Nadesłane
prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- niepełnoletni (do 18 roku życia)
- pełnoletni (ukończony 18 rok życia)
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora oraz na facebooku Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Organizator dopuszcza
możliwość wydruku wybranych zdjęć i ich prezentację w budynku Ośrodka Kultury w
Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej.

Przyjmowanie prac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udział w konkursie jest bezpłatny
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
Konkurs nie ma charakteru otwartego i mogą wziąć w nim udział tylko mieszkańcy
gminy Niemodlin.
Fotografie powinny być wykonywane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
Fotografie
należy
przesyłać
w
formie
elektronicznej
na
adres:
promocja@okniemodlin.org z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny 2022” do dnia 20
czerwca 2022 r.
Prace należy wysłać z dołączoną kartą zgłoszenia uczestnictwa w konkursie oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej
karty.
Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru:
Imię i nazwisko_ tytuł zdjęcia_ adres e-mali_ nr tel.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie
więcej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
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9. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
11. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik
przesyłający fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby
znajdującej się na fotografii o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację i
rozpowszechnienie wizerunku tej osoby.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela
niewyłącznej , nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie
wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

Jury
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników
konkursu.

Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla najlepszych prac, w każdej z dwóch grup
wiekowych
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę
3. Jury zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego nagrodzenia uczestników
Konkursu, a Organizator do przyznania takich dodatkowych nagród i/lub wyróżnień.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o
laureatach konkursu w prasie, mediach i Internecie, a udział Uczestnika w Konkursie
stanowi jego wyraźne działanie potwierdzające udzielenie Organizatorowi zgody w tym
zakresie na przetwarzanie danych osobowych.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty
elektronicznej do dnia 30 czerwca 2022 r.
6. Po przeprowadzeniu Konkursu zwycięzcy zobowiązani będą do potwierdzenia
protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.okniemodlin.org.
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie karty uczestnictwa oświadcza iż:
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a) Jest autorem załączonych fotografii
b) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii,
które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie
są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich

c) Zgadza się na opublikowanie zdjęć, na których utrwalony zostanie jego wizerunek i
prace konkursowe, na stronie www.okniemodlin.org oraz w serwisie
społecznościowym www.facebook.com/Osrode-Kultury-w-Niemodlinie w czasie
trwania konkursu oraz po jego zakończeniu
d) Zgadza się na publikowanie zdjęć na których zostanie utrwalony jego wizerunek i prace
konkursowe, w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej
wyłącznie w celach związanych ściśle z Konkursem.
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają
sobie prawo dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy prawa polskiego

6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do
nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.
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