Regulamin Konkursu Fotograficznego
„ROK NA ZAMKU W CZERSKU”
styczeń-grudzień 2019
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
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. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy zainteresowani bez względu na wiek (brak podziału na
kategorie wiekowe) i miejsce zamieszkania.
3. 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.
4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze
regulaminowej konkursu.
5. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i odbywa się w 4 turach: ZIMA - od 1 stycznia do 28
lutego 2019, WIOSNA - od 1 marca do 31 maja, LATO – od 1 czerwca do 31 sierpnia, JESIEŃ – od 1 września
do 30 listopada 2019 r.
6. Celem konkursu jest promowanie walorów historycznych, turystycznych i krajobrazowych Zamku Książąt
Mazowieckich w Czersku, pokazanie zamku w scenerii zmieniających się pór roku i różnych aktywności
prowadzonych na zamku, rozbudzanie zainteresowania historią zamku i wydarzeniami kulturalnymi z nim
związanymi oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.
II ZDJĘCIA
1. Przedmiotem konkursu są wykonane samodzielnie fotografie przedstawiające zamek w Czersku (z bliska
lub z daleka, w różnych ujęciach). Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie w każdej turze.
2. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem:
promocja@kulturagk.pl.
3. 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, naruszających prawo do prywatności,
zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody
uprawnionych.
5. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
III UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, 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.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

IV 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. Wysłanie zdjęcia na podany adres mailowy jest równoznaczne ze zgłoszeniem
swojego uczestnictwa w Konkursie, co oznacza zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Termin zgłaszania zdjęć mija w ostatnim dniu danej tury, odpowiednio: ZIMA – 28 lutego 2019; WIOSNA
– 31 maja 2019; LATO – 31 sierpnia; JESIEŃ – 30 listopada 2019. Za datę zgłoszenia uważa się datę
wpłynięcia pracy konkursowej na adres Organizatora.
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.
5. Tytuł maila, w którym Uczestnik prześle zdjęcie konkursowe powinien zawierać wyrażenie
„Konkurs fotograficzny ROK NA ZAMKU W CZERSKU”.
V OCENA ZDJĘĆ
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Ocena jury i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 tygodni od zakończenia każdej tury, tj. odpowiednio:
ZIMA – do 20 marca; WIOSNA – do 21 czerwca; LATO – do 21 września; JESIEŃ – do 21 grudnia 2019 r.
3. Organizator poinformuje każdorazowo o wynikach Konkursu na swojej stronie internetowej i innych
komunikatach opublikowanych w Internecie.
VI NAGRODY
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody rzeczowe o łącznej wartości: 2000 zł
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody pocztą elektroniczną.
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

4. Nieprzekazanie nagrody z powodu niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, czy też podania
nieprawidłowych danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda
przechodzi na własność Organizatora.
VII PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach
związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych z podaniem danych autora (imię i
nazwisko).

VIII 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.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i
oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku portretów
uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób portretowanych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem
nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach
sporządzonych przez Uczestników.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i
przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie

Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy z
uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

Klauzula informacyjna
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii z
siedzibą przy ul. por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria, wpisanego do gminnego Rejestru
Instytucji Kultury pod numerem 1, NIP 123 107 73 97, Regon 140351290, tel.: 503 928 337, email: biuro@kulturagk.pl.
Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii jest wyznaczony przez dyrektora
pracownik Ośrodka Kultury, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych
pod adresem email: iod@kulturagk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.

