Konkurs fotograficzny pt.

„Krajobraz i architektura gminy Zabłudów”
organizowany przez
Urząd Miejski w Zabłudowie
pod patronatem Burmistrza Zabłudowa
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz i architektura
gminy Zabłudów”
2. Konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz i architektura gminy Zabłudów”, zwany dalej Konkursem jest
zorganizowany przez Urząd Miejski w Zabłudowie pod patronatem Burmistrza Zabłudowa.
3. Ogłoszenie o Konkursie wraz z Regulaminem, kartą zgłoszeniową i zgodą rodziców dostępne będzie na stronie
internetowej Organizatora.
II.

CEL KONKURSU
§ 2.

1. Organizacja Konkursu o charakterze gminnym, propagującym bogactwo krajobrazowe i architektoniczne
gminy Zabłudów służy wspieraniu wszelkich działań na rzecz promocji dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego.
2. Celami konkursu są:
- fotograficzne przedstawienie zróżnicowania i bogactwa krajobrazów gminy Zabłudów,
- identyfikowanie i gromadzenie wiedzy o zasobach, walorach oraz znaczeniu krajobrazu i architektury gminy
Zabłudów,
- kształtowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby zachowania różnorodności krajobrazowej i
kulturowej naszej gminy,
- promowanie gminy Zabłudów jako regionu o ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych.
III.

PRZEDMIOT KONKURSU
§ 3.
1. Przedmiotem konkursu jest ukazanie bogactwa krajobrazowego i architektonicznego gminy Zabłudów.
2. Fotografie mogą ukazywać zarówno krajobraz o charakterze kulturowym, w dużym stopniu
przekształconym przez człowieka, jak i krajobraz naturalny, w którym obecność i działalność człowieka
jest prawie niezauważalna. Ponadto dużą uwagę Konkurs poświęca aktualnej architekturze gminy
Zabłudów.

IV.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
§ 4.
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Zabłudów, którzy ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną
zdolność do czynności prawnych oraz młodzież i dzieci, które ukończyły 7 rok życia za pisemną zgodą
rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodę, którą stanowi załącznik należy dołączyć do karty
zgłoszeniowej.
2. Konkurs skierowany jest do entuzjastów fotografii oraz ma charakter otwarty.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć Organizatorzy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz
członkowie ich najbliższych rodzin.
4. Konkurs trwa od dnia publikacji Regulaminu na stronach internetowych Organizatora do 31 lipca 2018
roku.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 lipca 2018 roku wykonanej pracy oraz wypełnionej karty zgłoszenia na adres:
Urząd Miejski w Zabłudowie
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny pt. Krajobraz i architektura gminy Zabłudów”
6. Decyduje data wpływu Karty zgłoszenia wraz z wykonaną pracą.
7. Wzór Karty zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępny jest:
1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
2) na stronie internetowej http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
8. Uczestnik Konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia,
2) posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii, a ich wykorzystanie na cele Konkursu nie
naruszy praw osób trzecich, pod rygorem poniesienia przez uczestnika odpowiedzialności
odszkodowawczej,
3) wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), do celów
związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody w celach
promocyjnych i marketingowych.
§ 6.

Prace wykonane niezgodnie z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
§ 7.
1. Prace konkursowe wykonane w kolorze powinny być dostarczone w postaci odbitek na papieprze
fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm oraz na płycie CD lub DVD w postaci plików JPEG (min. wielkość
obrazu to 3600 x 2400 pikseli), która pozostanie do dyspozycji Organizatorów. Mile widziany plik źródłowy
(lub negatyw), tak aby można było wykonać większy format zdjęcia.
2. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.
3. Prace konkursowe, zarówno w postaci odbitek jak i na nośniku danych, należy oznaczyć imieniem i
nazwiskiem autora, tytułem, wskazaniem kategorii tematycznej oraz informacją na temat miejsca i daty
wykonania zdjęcia.
4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie tylko w jednej z kategorii „Krajobraz” lub
„Architektura”.
5. Prace zgłoszone do Konkursu nie brały udziału w innych konkursach.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy poczty lub
nadawcy.
§ 8.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu nadsyłania fotografii.
2. Wyniki Konkursu oraz najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora
http://um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
3. Wystawę pokonkursową można będzie oglądać w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury w Zabłudowie.
V.

NAGRODY
§ 9.

1. Komisja Konkursowa, wyłoni laureatów Konkursu w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
2. Członków Komisji Konkursowej powołuje Burmistrz Zabłudowa. Członkom Komisji Konkursowej nie
przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Komisji. Ich udział w Komisji następuje za ich uprzednią
zgodą.
3. Przewiduje się, że za zajęzie I, II i III miejsca w obu kategoriach zostane przyznane nagrody finansowe o
łącznej wysokości 2000 zł brutto.
4. Wysokość nagród przedstawiać się będzie następująco:
1) w kategorii „Krajobraz”:
I miejsce – 500 zł brutto
II miejsce – 300 zł brutto
III miejsce – 200 zł brutto
2) w kategorii „Architektura”:
I miejsce – 500 zł brutto
II miejsce – 300 zł brutto
III miejsce – 200 zł brutto
5. Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagród pocztą elektroniczną albo telefonicznie
w ciągu 14 dni od opublikowania wyników Konkursu.
7. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 roku podczas 465 Urodzin Zabłudowa.
8. Decyzje Komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.
VI.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest Urząd Miejski w Zabłudowie.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji Konkursu i oznacza w
szczególności:
1) Nazwisko i imię,
2) Ulica, kod, miejscowość, gmina
3) Telefon,
4) Adres e-mail,
5) Inne dane niezbędne do przekazania nagród laureatom (data urodzenia, PESEL, Urząd Skarbowy, numer
rachunku bankowego, nazwa banku, dane właściciela rachunku bankowego).
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu.
4. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda.
VII.

PRAWA ORGANIZATORA
§ 11.

1. Autor fotografii przesłanych na Konkurs wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia w zakresie
niezbędnym do jego publikacji lub niekomercyjnego rozpowszechniania w celach promocyjnych, w

szczególności udzielenie licencji obejmuje uprawnienie Organizatora do wykorzystania zdjęcia do celów
związanych z Konkursem.
2. Organizator nabywa również prawo do korzystania z utworu na innych polach eksploatacji wskazanych w art.
50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2016, poz. 666), w tym w
szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na
stronach internetowych Organizatorów oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez
względu na sposób ich powielania i wprowadzania do obrotu.
3. Uprawnienie Organizatora dotyczy nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii.
Udzielenie licencji jest nieodpłatne.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych zmian w celu dostosowania zdjęć do
wymogów, jakie muszą być spełnione przy ich publikacji lub niekomercyjnego rozpwszechniania w celach
promocyjnych.
VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.

1. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
2016 poz. 666) Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego
podczas wręczania nagród. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na portalach
internetowych oraz innych publikacjach wydawanych w szczególności przez Organizatora Konkursu.
Celem rozpowszechniania wizerunku są działania informacyjno-promocyjne związane z przebiegiem
Konkursu oraz osiągnięciem celów konkursu.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć innych osób, nie posiadając do nich praw.
§ 13.
W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
§ 14.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.
§ 15.
W sprawie szczegółów Konkursu można kontaktować się z Sekretarz Gminy – p. Moniką Hankowską pod nr tel. 85 718
81 100 oraz pisząc na adres e-mail: sekretarz@zabludow.pl

