REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„UROKI BABIMOJSZCZYZNY”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie fotograficznym „UROKI BABIMOJSZCZYZNY”, zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania
zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej 66-110
Babimost ul. Konstytucji 3 Maja 9, zwane dalej „Organizatorem”.
§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
1. Promocja oraz budzenie zainteresowań regionem Babimojszczyzny.
2. Dokumentacja walorów przyrodniczych, historycznych i architektonicznych gminy
Babimost
3. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu.
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
1. Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych, zwanych dalej
„Uczestnikami”.
3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie – za pisemną zgodą
opiekuna prawnego Uczestnika.
4. Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest wyrazić zgodę na udział w
konkursie poprzez podpisanie załączników nr 1,2 i 3 do Regulaminu.

5. Organizatorzy dopuszczają wyłącznie zdjęcia wykonane w gminie Babimost (bez
względu na datę ich powstania ) i nie pozostawiających wątpliwości co do lokalizacji
wykonanych fotografii.

§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Fotografie powinny być wykonane w technice cyfrowej.
2. Krótszy bok fotografii nie może mieć mniej niż 2000 pikseli.
3.W nazwie pliku zawierającego fotografię należy wpisać nazwę pozwalającą na jej
jednoznaczne przypisanie do fotografii.
4. Fotografia musi być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.

§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne i są równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Zgłoszenia i fotografie należy przesłać w terminie do dnia 20 września 2020 roku na
adres babimojszczyzna66@gmail.com wpisując w tytule - Konkurs fotograficzny
„UROKI BABIMOJSZCZYZNY”
3. Organizator dopuszcza przesłanie na adres babimojszczyzna66@gmail.com maila z
informacją o oczekującym pliku lub plikach ze zdjęciami do pobrania z serwera (np.
dropbox, lub inny) na którym uczestnik konkursu umieścił pliki ze zgłoszeniem
i zdjęciami.
4. Organizator dopuszcza przekazanie zdjęć na nośnikach elektronicznych, kontaktując
się wcześniej pod podanym wyżej adresem mailowym lub nr tel. 691 350 939.
5. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć fotografii.
6. Dla każdej fotografii należy oddzielnie wskazać wyraźnie jej tytuł i miejsce
wykonania.

§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Babimojskiej do dnia 20 września 2020 roku
powoła komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z 7 członków.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
3. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a.

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

b.

oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,

c.

walory artystyczne.

2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3.

Rozstrzygnięcie

konkursu

wraz

z

prezentacją

najlepszych

prac

nastąpi

do 30 grudnia 2020 r. Informacja o terminie, miejscu i czasie ogłoszenia wyników
Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
4. Nadesłane do konkursu fotografie, stają się własnością Organizatora.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Łączna wartość nagród rzeczowych wynosi 800 zł.
2. Ufundowane zostaną nagrody rzeczowe dla trzech laureatów oraz wyróżnionych prac.
3. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
§9.
PUBLIKACJA FOTOGRAFII

1. Wszystkie zgłoszone fotografie mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do
zamieszczenia na stronie internetowej www.babimojszczyzna.pl, prezentacji na
wystawach oraz do wykonania kalendarzy, pocztówek, magnesów i innych materiałów
promocyjno-reklamowych.

§10.
DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska,
informacji o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w
ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa

dostarczenia

dokumentów

wymaganych

w

Regulaminie

skutkuje

odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§11.
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z tym, że zmiany
wchodzą w życie po 7 dniach od daty zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia;
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na
organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA*……………………….……................................

…………………………………………………………………………………………..
2. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO*…………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

3. ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

4.

ADRES E–MAIL: .............................…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

5. WIEK UCZESTNIKA ……………………………………............................................

6. LICZBA FOTOGRAFII…………………………………………………………………

………………………………………….
Podpis Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika*

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
OŚWIADCZENIE O NIEODPŁATNYM PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH NA
ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a …………………………………...................Uczestnik/opiekun prawny
Uczestnika*

konkursu

fotograficznego

pn.

„UROKI

BABIMOJSZCZYZNY

organizowanego przez : Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej 66-110 Babimost ul.
Konstytucji 3 Maja 9, (zwanego dalej Organizatorem), oświadczam, iż jestem uprawniony/a
do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu w zakresie wskazanym w
niniejszym oświadczeniu.
Jako

Uczestnik

/opiekun

prawny

Uczestnika*

przenoszę

nieodpłatnie

na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przekazanych fotografii.
Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego
oświadczenia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i
rozporządzania

nim,

w

tym

zezwolenie

na

rozporządzenie

i korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez Organizatora
dodatkowych opłat. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe na następujących polach
eksploatacji:
a) publiczne prezentowanie, wyświetlanie, odtwarzanie;
b) reemitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych;
c) wykorzystywanie w celach informacyjnych i promocji.
Jako Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika* zezwalam Organizatorowi na rozporządzanie i
korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej.
Jako Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika* oświadczam, że utwór jest mojego
autorstwa/autorstwa mojego dziecka* i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem
majątkowych praw autorskich nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.
Jako

Uczestnik/opiekun

prawny

Uczestnika*

wyrażam

zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922). Przetwarzane dane (imię i nazwisko, szkoła, fotografie) mogą być publikowane
zgodnie z powyższymi zasadami. Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
……………………………………………………………………………..
(data i podpis Uczestnika/opiekuna prawnego Uczestnika*)

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE
WIZERUNKU
złożone w dniu ………………………… w ………………………………………………..
przez:…………………………………………………………………………………………
Jako Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika* …………………………........ ………………
niniejszym wyrażam zgodę na:
1. Przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka/podopiecznego* oraz nieodpłatne wykorzystywanie, prezentowanie i wielokrotne
rozpowszechnianie,
na
potrzeby
konkursu
fotograficznego
„UROKI
BABIMOJSZCZYZNY”, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Babimojskiej 66-110 Babimost ul. Konstytucji 3 Maja 9, (zwane dalej Organizatorem),
zwanego dalej „Konkursem”, oraz w celach informacyjnych i promujących Konkurs,
mojego
wizerunku
i
wypowiedzi/
wizerunku
i
wypowiedzi
mojego
dziecka/podopiecznego*, utrwalonych jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci dokumentacji filmowej lub dźwiękowej).
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek/ wizerunek mojego
dziecka/podopiecznego* może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego
przetwarzania kadrowania i kompozycji a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i
dźwiękowe mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów
powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promujących
Konkurs – bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.
3.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie na stronach internetowych Towarzystwa Miłośników Ziemi
Babimojskiej 66-110 Babimost ul. Konstytucji 3 Maja 9,.
4.Mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w
formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste.
5.Jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych/ danych mojego
dziecka/podopiecznego* oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
6.Ponadto oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o celu Konkursu i w pełni
go akceptuję.

........................................…………………………..
(data i podpis Uczestnika konkursu/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu*)

*Niepotrzebne skreślić

