R E G U L A M I N

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Czerwionka-Leszczyny w obiektywie”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Tematem konkursu jest ukazanie piękna Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny na fotografii. Prace powinny w sposób
niekonwencjonalny ukazywać piękno, oddawać klimat gminy,
jej walory przyrodnicze, architektoniczne i inne,
bądź też ciekawie przedstawiać mieszkańców.
2. Organizatorami Konkursu są Miejski Ośrodek Kultury
w Czerwionce-Leszczynach i Agencja Reklamowo-Wydawnicza
„Vectra” z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.

§ 2. Cele konkursu
Głównymi założeniami konkursu są:
– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej,
- wyrabianie poczucia estetyki,
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii,
- inspirowanie do poszukiwania piękna,
– prezentowanie mieszkańców,
- propagowanie walorów gminy i miasta,
- popularyzacja działań fotograficznych i poszerzanie wiedzy
z zakresu rożnych technik fotograficznych.

§ 3. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie może brać udział każda zainteresowana osoba,
bez względu na wiek, która zajmuje się fotografią amatorsko.
Nadesłane prace mogą być wykonywane dowolnymi technikami
i dowolnym sprzętem fotograficznym.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiego
Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Agencji ReklamowoWydawniczej „Vectra” i członkowie jury.

§ 4. Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać bądź
dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury
(Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach przy
ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczynach) 3 pojedyncze
fotografie lub cykl fotografii, przy czym cykl taki nie może
przekraczać 5 zdjęć.
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być
pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane
i nie były publikowane.
4. Fotografie należy dostarczyć w formacie min. 20 x 30 cm,
max. 30 x 45 cm, jak również w wersji cyfrowej, na płytce CD,
w rozdzielczości min. 800 x 600px, max. 1024 x 768px.
W przypadku drukowania fotografii w warunkach domowych,
muszą one być wydrukowane na papierze fotograficznym.
5. Zdjęcia powinny być dostarczone w dużej kopercie
i dodatkowo zabezpieczone tekturą.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie
oświadczenia następującej treści:

OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu
Fotograficznego „Czerwionka-Leszczyny w obiektywie”
i akceptuję jego treść.
2. Oświadczam, że przesłane przeze mnie prace wykonałem/łam
osobiście.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb Konkursu.
4*. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podopiecznego)
...................................................
w konkursie i potwierdzam poprawność oraz akceptuję powyższe
punkty oświadczenia.

Data: ………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………………………

* Punkt 4 wypełniają rodzice lub opiekunowie osoby niepełnoletniej.

7. Zdjęcia i oświadczenie powinny być dostarczone w jednej
kopercie. Prace bez dołączonego oświadczenia nie będą brane pod
uwagę.
8. Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie
wraz ze zgodą na podanie danych osobowych wyłącznie
na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź.zm),
w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez
podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na
opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy.
9. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie,
że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich,
w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich oraz że osoba przekazująca
prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono
na fotografiach. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej,
osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem
przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając
Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną
z tego tytułu.

§ 5. Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Fotografie wraz z płytą i oświadczeniem należy dostarczyć
osobiście bądź przesłać pocztą na adres:
Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
- w zamkniętych kopertach z napisem Konkurs Fotograficzny
„Czerwionka-Leszczyny w obiektywie”.
2. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi być opisane
z tyłu w następujący sposób:
- imię i nazwisko autora zdjęcia,
- nazwa zdjęcia,
- wiek autora
– w przypadku osób niepełnoletnich nazwisko opiekuna
prowadzącego,
- adres,
- numer telefonu,
- e-mail.

3. Termin składania prac upływa dnia 31 października 2017 r.
Liczy się data dostarczenia przesyłki. Laureaci oraz osoby
wyróżnione zostaną powiadomione pocztą bądź telefonicznie.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac oraz
opóźnienia operatora pocztowego.

§ 6. Jury
1. Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatorów
konkursu, które wyłoni Laureatów.
2. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest
ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się od niej.

§ 7. Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne
dla laureatów najciekawszych prac.
2. Wręczenie nagród nastąpi w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym
w Czerwionce-Leszczynach. Szczegółowe informacje o terminie
i miejscu wręczenia nagród będą opublikowane na stronach
internetowych Organizatorów oraz zostaną przekazane
bezpośrednio osobom zainteresowanym.

§ 8. Kryteria oceny
Jury zwracać będzie szczególną uwagę na:
– oryginalne ujęcie tematu/motywu przewodniego konkursu
– walory plastyczne (artystyczne), poznawcze itp.

§ 9. Prawa autorskie
1. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatorów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacenia honorariów
autorskich.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego
prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach
promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatorów
oraz w wydawnictwach Miejskiego Ośrodka Kultury i Agencji
Reklamowo-Wydawniczej „Vectra”.

4. Prawa autorskie do fotografii nadesłanych na Konkurs
Fotograficzny „Czerwionka-Leszczyny w obiektywie” pozostają
własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizatorzy nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania
przeciwko Organizatorom roszczenia przez osobę trzecią, ze
względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu
zobowiązuje się ponosić cywilnoprawną odpowiedzialność z tytułu
wad prawnych wykonanych fotografii.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub
przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego
niezależnych.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów
określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe
informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
3. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne
z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
4. W razie potrzeby dodatkowych informacji (porady, wskazówki)
udzielają koordynatorzy Konkursu:
- Anna Cieśla (redakcja gazety „Kurier”, tel. 32 43 18 955),
- Sabina Zarzycka (Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Vectra”,
tel. 32 42 70 065)
5. Informacje odnośnie konkursu można znaleźć na stronie
internetowej www.mokcl.pl lub www.arw-vectra.pl
6. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu Ustawy
o grach losowych i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992 r.
(Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn.zm.).

