Regulamin konkursu fotograficznego
„Świerklaniec – gmina z widokiem”

I.
Przepisy Ogólne
1. Organizatorem Gminnego Konkursu Fotograficznego „Świerklaniec – gmina
z widokiem” jest Urząd Gminy Świerklaniec.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi związanymi z konkursem zajmuje się Referat
Organizacyjny, Oświaty i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Świerklańcu.
3. Celem konkursu jest:
a) ukazanie walorów turystycznych, przyrodniczych, architektonicznych, kulturowych
Gminy Świerklaniec,
b) popularyzacja i promocja turystyki w Gminie jako elementu życia codziennego
i sposobu na rekreację,
c) promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji
twórczej i kreatywności;
d) wybranie najpiękniejszych, ciekawych miejsc znanych i nieznanych z terenu Gminy
Świerklaniec,
e) promocja Gminy w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora.
4. Konkurs adresowany jest do fotografów – amatorów. Osoby niepełnoletnie mogą brać
udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów
prawnych.
5. Przedmiotem konkursu są zdjęcia z terenu gminy Świerklaniec, których inspiracją
i głównym motywem jest hasło gminy: „Świerklaniec – gmina z widokiem”.
6. Konkurs trwa od … sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.
7. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
II. Przepisy dotyczące prac konkursowych:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 5 zdjęć wyłącznie w wersji
elektronicznej.

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG w rozdzielczości minimum 3024 x 2009
pikseli. Technika wykonania zdjęć dowolna. Zdjęcia w mniejszej rozdzielczości nie będą
brały udziału w Konkursie, ale zostaną zamieszczone również w galerii pokonkursowej na
profilu społecznościowym Urzędu Gminy Świerklaniec.
3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane zdjęcia archiwalne. Fotografie powinny
odzwierciedlać rzeczywisty sfotografowany obraz, co oznacza, że zabrania się
dokonywania własnej obróbki zdjęcia poprzez np. usuwanie z obrazu lub dodawanie do
obrazu dodatkowych elementów. Zezwala się jedynie na retusz fotografii polegający na
zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast,
wyostrzanie).
4. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
5. Nośnik (Płyta CD), na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię
i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) i wraz z kartą zgłoszeniową powinien być
umieszczony w zaklejonej kopercie.
6. Zdjęcia można zgłaszać w terminie do 30 września 2016 r. Koperty należy przesyłać na
adres: Urząd Gminy, ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec z dopiskiem „Świerklaniec –
gmina z widokiem” lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy, ul. Młyńska 3, 42622 Świerklaniec pokój nr 5 (sekretariat).
7. Zdjęcia bez karty zgłoszenia i podpisanej pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych nie będą brały udziału w konkursie.
8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone tylko te fotografie, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego/innych konkursów, nie były nigdzie publikowane, ani nie były
w żadnym konkursie nagradzane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
10. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak
również z niego wyłączonych.

11. Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody
na bezpłatne wykorzystywanie tych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń
terytorialnych, we wszystkich znanych w chwili podania formach przekazu, takich jak
formy audio, video, druki oraz Internet, jak również prawo do dokonywania dowolnych
opracowań i modyfikacji prac oraz wykorzystanie w innych celach promocyjno –
reklamowych.
12. Koszt przygotowania oraz złożenia prac konkursowych ponosi Uczestnik Konkursu.
13. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
b) w przypadku zdjęć na których znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na
rozpowszechnianie ich wizerunku,
c) autorskie prawa majątkowe zostają nieodpłatnie przekazane na rzecz Organizatora
konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
04.02.1994 r.(Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie
wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie
internetowej, portalach społecznościowych Organizatora i we wszystkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu,
d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
e) ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa
do nadesłanego zdjęcia,
f) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię,
nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
14. Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.
III. Komisja Konkursowa
15. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
16. W skład komisji oceniającej nadesłane prace wejdą osoby wyznaczone przez
Organizatora konkursu.

17. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć,
biorąc pod uwagę ich jakość, oryginalność i wyjątkowość.
18. Ocena prac przez Jury nastąpi najpóźniej do końca października 2016 r.
19. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie
wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
20. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe.
21. Wyniki konkursu ogłoszone
www.swierklaniec.pl

zostaną

na

stronie

internetowej

Gminy

22. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na profilu społecznościowym Organizatora.
IV. Postanowienia końcowe
1. Regulamin i karty
www.swierklaniec.pl.

zgłoszeń

można

pobrać

ze

strony

internetowej

Gminy

2. Osoba do kontaktu: Katarzyna Domogała, Urząd Gminy w Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
pok.8, tel. 32 284 48 53 wew. 56, e-mail: katarzyna.domogala@ugswierklaniec.pl
3. Karta zgłoszenia i oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika stanowi Załącznik Nr 1,
Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA
Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Świerklaniec – gmina z widokiem”
Termin składania zgłoszenia do 30.09.2016 r.

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………….
ADRES ……………………………………………………………………………………………...
Telefon ……………………………….

e-mail ……………...………………………………

Ilość zgłoszonych zdjęć .......................... szt.
Miejsce i data wykonania zdjęcia:
1. …………………………………………………………………………..………………………...
2. …………………………….............................................................................................................
3. ………………………………………………………………………..…………………………...
4. …………………………………………………………………………..………………………...
5. ………………………………………………………………………..…………………………...

Oświadczam, że jestem właścicielem zdjęć nadesłanych na Gminny Konkurs Fotograficzny „Świerklaniec –
gmina z widokiem”, organizowany przez Urząd Gminy w Świerklańcu i wyrażam zgodę na ich wykorzystanie
przez w.w. organizację do jej celów statutowych, zgodnie z regulaminem Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Świerklaniec – gmina z widokiem”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

……………………………….
Data i podpis

Załącznik nr 2

……………………………………………
(miejsce, data)

Oświadczenie prawnego opiekuna uczestnika

Dane opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko ………………………………..
Adres zamieszkania ……………………………
Numer dowodu osobistego ………………….....
będący/a prawnym opiekunem podopiecznego:
Imię i nazwisko ..................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział podopiecznego w Gminnym Konkursie
Fotograficznym „Świerklaniec – gmina z widokiem” organizowanym przez Urząd Gminy
w Świerklańcu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.

….…………………………………
podpis

