REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

I

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ubierz się w książkę” jest Centrum Kultury i
Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las.
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
3. Celem przyświecającym konkursowi jest:
− promowanie czytelnictwa
− upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
− propagowanie wśród młodzieży i dorosłych twórczej postawy,
4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
− Kategoria I – uczestnicy w wieku od 9 do 15 lat
− Kategoria II – uczestnicy od 16 roku życia
5. Konkurs trwa od 1.03.2020r. do 3.04.2020r.
6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej
www.osrodekkultury.pl.
7. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
biblioteka@osrodekkultury.pl.
8. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym
regulaminie.

II

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową.
Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej
ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów
itp.;
b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
2. Nie będą akceptowane prace:
a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki
graficznej;
b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani
nie brały udziału w żadnym konkursie.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż
2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB. Organizator zastrzega sobie prawo
do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.
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5. Zgłoszenia do Konkursu następują poprzez:
a) wysłanie prac konkursowych drogą elektroniczną na adres biblioteka@osrodekkultury.pl
lub dostarczenie zdjęć w formie cyfrowej do siedziby Organizatora,
− każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia,
− zdjęcie/lub zdjęcia muszą znajdować się w folderze oznaczonym imieniem i
nazwiskiem Uczestnika,
b) dostarczenie do siedziby Organizatora osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną
(skan na adres biblioteka@osrodekkultury.pl) wypełnionego formularza zawierającego:
− imię i nazwisko Uczestnika,
− wiek,
− adres zamieszkania,
− telefon kontaktowy i adres mailowy,
− zgodę rodziców/przedstawiciela ustawowego w przypadku Uczestnika małoletniego
i/lub nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
− zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora wszelkich praw autorskich,
majątkowych do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80,
poz. 904 z późn. zmianami).
6. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
7. Organizator Konkursu informuje Uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora zgodnie z obowiązującym prawem,
wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz informowania o kolejnych edycjach
Konkursu. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania.
8. 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.
9. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa,
wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do
uczestniczenia w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie
traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem
z udziału w Konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem
nadesłanej Fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora
w ramach Konkursu.
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10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
III HARMONOGRAM
1. Termin nadsyłania prac mija z dniem 3 kwietnia 2020 roku (decyduje data dostarczenia
przesyłki e-mail, organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne
spowodowane czynnikami zewnętrznymi).
2. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
3. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez
Organizatora.
4. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, we wszystkich kategoriach,
biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
5. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 27.04.2020r. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega
weryfikacji.
6. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej Gminy Suchy Las (www.osrodekkultury.pl) do dnia 08.05.2020 roku.
IV NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni trzy zwycięskie miejsca w każdej z kategorii.
2. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
3. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 ze zm.).
V

WYKORZYSTANIE PRAC NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH
1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć na następujących
polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką - wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w ppkt. a) np. publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do Internetu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie www.osrodekkultury.pl.
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