Regulamin konkursu fotograficznego
pod nazwą:

„Zagórze w obiektywie”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. CEL KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu fotograficznego,
organizacje pozarządowe z terenu Zagórza.

zwanego

dalej „Konkursem” są wszystkie

2. Celem konkursu jest podniesienie aktywności społeczności lokalnej w zakresie pokazania
pięknych i ciekawych miejsc na terenie Zagórza oraz upowszechnienie wśród mieszkańców
tematu przewodniego miejscowości tematycznej „Wioska u źródła”.
3. Za uczestnika Konkursu uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin konkursu
fotograficznego, zwanym dalej „Regulaminem” terminie, złoży osobiście zdjęcia zwane dalej
„fotografią konkursową”.
4. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, , która dostarczy osobiście swoje
fotografie konkursowe do siedziby Biblioteki Publicznej w Zagórzu, z dopiskiem na kopercie
”Zagórze w obiektywie”, w nieprzekraczalnym terminie: do 20 listopada 2013r. Dostarczenie
fotografii konkursowej przez uczestnika jest jednoznaczne z potwierdzeniem
woli
uczestnictwa w Konkursie.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora.
3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców, lub prawnych opiekunów, sporządzoną na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
4. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
- posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej
- zgłoszone do konkursu fotografie konkursowe nie naruszają praw osób trzecich,
w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych
podmiotów,
- udziela organizatorowi Konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie
z fotografii konkursowych w celu ich publikacji bez ograniczeń
czasowych
i terytorialnych z zastrzeżeniem podania nazwiska autora
- w Konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku,
zamieszkały na terenie Zagórza.

III. FOTOGRAFIE KONKURSOWE
1. Fotografie konkursowe muszą być dostarczone w formie wywołanego na papierze zdjęcia
bez uwidocznionej daty, podpisu autora i innych znaków graficznych, w rozmiarze
15 x 21 cm oraz zapisu w formie CD.

2. Fotografie konkursowe oraz płyta CD muszą być zapakowane do koperty podpisanej
imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu wraz z podaniem telefonu kontaktowego,
a także opatrzone nazwą Konkursu „Zagórze w obiektywie”.
3. Fotografie konkursowe mają przedstawiać miejsca ciekawe i atrakcyjne pod względem
przyrodniczym, krajobrazowym lub innym z terenu miejscowości Zagórze.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie do 3 fotografii konkursowych.
IV. HARMONOGRAM KONKURSU.
1. Termin zgłaszania fotografii konkursowych upływa w dniu 20 listopada 2013 r.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada 2013 r.
3. O wynikach Konkursu Organizator powiadomi laureatów telefonicznie w terminie do
dnia 23 listopada 2013 r.
V. JURY
1. Do oceny zgłoszonych fotografii konkursowych Organizator powołuje Jury, którego
zadaniem jest:
- rzetelna, sumienna i obiektywna ocena fotografii konkursowych
- wybór laureatów Konkursu
2. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
VI. NAGRODY.
1. Organizator informuje, że laureaci
Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, które
zostaną wręczone na imprezie w dniu 23 listopada 2013 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania wyróżnień.
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne,
w szczególności związane ze zgłaszanymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie odebranie nagród przez laureatów
Konkursu, w przypadku gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od
Organizatora
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika
Konkursu.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.
2. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatora będą publikowane na stroniewww.spzzagorze.pl
3. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu można uzyskać telefonicznie pod
nr 506 167 140.
4. Organizator nie zwraca dostarczonych fotografii konkursowych.
5. Z
dostarczonych
prac
fotograficznych
zostanie
urządzona
wystawa
w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Zagórzu.

Załącznik nr 1.
Zagórze, dn…………………

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
..............................................................................................................
imię i nazwisko dziecka

w Konkursie fotograficznym pod tytułem „Zagórze w obiektywie”.
Informuję, że zapoznałem się z Regulaminem powyższego Konkursu.

…………………………………………………………
Czytelny podpis Rodzica

