Regulamin konkursu fotograficznego
„Ciekawe miejsca z historii Czaplinka”
I.

Organizator konkursu:

Organizatorami konkursu fotograficznego „Ciekawe miejsca z historii Czaplinka”, zwanego
dalej „Konkursem” są: Gminna Biblioteka Publiczna, Gmina Czaplinek i Parafia pw. Świętej
Trójcy w Czaplinku, zwane dalej „Organizatorem”.
II. Cel i tematyka konkursu:
Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez utrwalanie za pomocą
fotografii walorów historyczno-kulturowych ziemi czaplineckiej oraz rozbudzenie
zainteresowania wszystkich pokoleń lokalną historią, kulturą i tradycją.
III. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Czaplinek zainteresowanych
fotografią. Przewidziane są dwie kategorie: dzieci i młodzież i dorośli.
IV. Zasady ogólne:
1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy,
miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, wiek, telefon
kontaktowy).
4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych
prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik
nr 1 do regulaminu).
5. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda
wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 2 do
regulaminu).
6. Przesłane prace nie będą zwracane.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
V. Zasady szczegółowe:
1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane na obszarze Gminy Czaplinek, których
tematyka wiąże się walorami historyczno-kulturowymi ziemi czaplineckiej (zabytki, unikalna
przyroda, ciekawe miejsca, panoramy itp.).
2. Format fotografii: Wydrukowane A-4 (forma papierowa) i dodatkowo na płycie CD.
3. Jeden autor może dostarczyć 3 zdjęcia, z których do konkursu wybrane będzie jedno
zdjęcie.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac,
niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych
wymogów.
VI Terminy:
1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą
pocztową (decyduje data wpływu), elektroniczną lub osobiście do dnia 16
października 2017 r. do godz. 15.00 na adres Organizatora: Gminna Biblioteka
Publiczna w Czaplinku, ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek, e-mail:
biblioteka.czaplinek@wp.pl z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Ciekawe miejsca
z historii Czaplinka”.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za
ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23 października 2017 r.
VII Ogłoszenie wyników:
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 października
2017 r. podczas inauguracji wystawy prac zorganizowanej przez Organizatora.
3. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie powiadomieni o dokładnej godzinie
wręczenia nagród.
VIII Nagrody:
1. Nagrodzeni w konkursie (nagrody rzeczowe) zostaną laureaci trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii.
2. Autorzy prac dodatkowo wyróżnionych przez jury otrzymają gadżety promocyjne.
IX Postanowienia ogólne:
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z późn. zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z
wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów konkursu (imię i nazwisko) zostaną
opublikowane w materiałach informacyjnych Organizatora konkursu.
3. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora
konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.
4. Uczestnicy konkursu oświadczają, że przenoszą na Organizatora konkursu
fotograficznego autorskie prawa majątkowe do zgłoszonych do konkursu zdjęć bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych na polach eksploatacji obejmujących
w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną technika, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie rozpowszechniania zdjęć, w sposób innych niż określony w pkt. a) –
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną
(również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie za pośrednictwem satelity,
równoległe i integralne nadanie zdjęć nadawanego przez inna organizację telewizyjną,
a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci
komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,
c) wyświetlanie w kinie,
d) publikacja w środkach masowego przekazu,
e) wykorzystanie zdjęć we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych
i swobodne korzystanie ze zdjęć w celu prowadzenia reklamy i promocji,
f) włączenie zdjęć do utworu audiowizualnego.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego „Ciekawe miejsca z historii Czaplinka”
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………
2. Adres stałego zameldowania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do przesłanych przeze mnie fotografii.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).

……………………………..……. ……………………………
data i podpis rodziców /prawnych opiekunów (w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

………………………………………………………………………………
(podpis uczestnika konkursu)

Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu fotograficznego „Ciekawe miejsca z historii Czaplinka”
Wyrażam zgodę na udział córki/syna …………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie fotograficznym „Ciekawe miejsca z historii Czaplinka”

…………………… ……. …………………………………
data podpis rodziców ( prawnych opiekunów)

