Regulamin Konkursu Fotograficznego
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego zwanego dalej „Konkursem”,
jest Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, z siedzibą przy ul. Białka 9, 05-530 Góra
Kalwaria, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Każdy Uczestnik Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu zobowiązuje się
do stosowania niniejszego Regulaminu. W przypadku podejmowania przez
Uczestników działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań
zmierzających do sprzecznego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
lub dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega
sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.06.2018 r. i trwa do 15.10.2018 r.
4. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całej
Polski.
KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w dwóch następujących kategoriach wiekowych:
- 14 – 18 lat
- 19 – 100 lat:
ZGŁASZANE ZDJĘCIA
1. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną
na adres: promocja@kulturagk.pl
2. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Format / wymiary zdjęcia: 300dpi,
21x30cm. Zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. Każde zdjęcie musi mieć w nazwie
pliku imię i nazwisko autora. Format nazwy pliku np.: jankowalski.jpg
3. Obróbka graficzna zdjęć jest dopuszczalna.
4. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych
norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych
za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę,
obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające
prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi
(np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
SPRZĘT FOTOGRAFICZNY
1. Sprzęt fotograficzny, jakim wykonane zostaną zdjęcia, jest dowolny (telefon
komórkowy, aparat kompaktowy, aparat cyfrowy, aparat analogowy).
UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do
czynności prawnych.
2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym
osoby, które ukończyły 14 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w
Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa
powyżej, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego
Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora ze zdjęć
nadesłanych przez Uczestnika.
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3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną
automatycznie zdyskwalifikowani.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
- wysłać zdjęcie konkursowe na podany niżej adres mailowy:
promocja@kulturagk.pl
- wskazać swój adres email, który umożliwi Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem
w sprawach związanych z realizacją Konkursu,
- podać imię i nazwisko oraz wiek autora zdjęcia
- podać tytuł, miejsce i datę wykonania zdjęcia
2. Wysyłanie zdjęcia na podany adres mailowy jest równoznaczny ze zgłoszeniem
swojego uczestnictwa w Konkursie, co oznacza, zobowiązanie się do
przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 15.06. do 15.10.2018 r. - decydować
będzie data przesłania zdjęcia.
4. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie swojego uczestnictwa w Konkursie
oświadcza, iż:
- przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia
oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne
udostępnienie,
- zwalnia Organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu
z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich w związku
z opublikowaniem nadesłanej przez siebie fotografii, a w przypadku ewentualnych
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez
Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega
dyskwalifikacji z Konkursu,
- udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo oraz
bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, licencji na publiczne udostępnianie
zdjęcia przez Organizatora oraz jego partnerów (z prawem sublicencji)
w wydawnictwach Organizatora oraz jego partnerów, na stronie internetowej
Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również zgody na
wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym
wprowadzania do sieci komputerowych, internetu, wielokrotne utrwalanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, bez ograniczeń co do ilości i wielkości
nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie,
- wyraża zgodę na przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym
w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie zdjęć w celu ich
oceny przez Jury,
- wyraża zgodę na opublikowanie i wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu,
w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, jego imienia, nazwiska,
miejscowości zamieszkania oraz wieku na potrzeby realizacji i promocji Konkursu,
4. Tytuł maila, w którym Uczestnik prześle zdjęcie konkursowe powinien zawierać
wyrażenie „Konkurs fotograficzny”.
OCENA ZDJĘĆ
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego
przez Organizatora.
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2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę
m.in. jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych fotografii.
3. Jury przyzna:
- I miejsce w każdej wiekowej
- II miejsce w każdej wiekowej
- III miejsce w każdej wiekowej
4. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu dnia 11 listopada 2018 roku na swojej
stronie internetowej, innych komunikatach opublikowanych w Internecie i prasie
lokalnej.
NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody o łącznej wartości:
1000 zł
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody
drogą poczty elektronicznej do dn. 30.10.2018 r.
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji
nagroda przechodzi na własność Organizatora.
5. Nieprzekazanie nagrody z powodu nie podania danych osobowych
i/lub teleadresowych, cz też podania nieprawidłowych danych przez laureata
Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na
własność Organizatora.
REKLAMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
związanych z Konkursem.
2. Reklamacja powinna zawierać:
- imię i nazwisko osoby składającej reklamację
- opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem;
- adres korespondencyjny.
3. Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora.
4. Reklamacje zawierające powyższe dane będą rozpatrywane przez Organizatora
w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamacje
wysyłane będą listem poleconym nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od upływu
terminu wskazanego w poprzednim zdaniu.
5. Ostateczny termin składania reklamacji kończy się z upływem 7 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje nadesłane po terminie nie będą
rozpatrywane.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz
na stronie internetowej Organizatora.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
zdyskwalifikowane.
Nadesłane na Konkurs dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem.
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