
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Suchy Las – kadry z drogi do wolności”  

 

1. Organizatorem Konkursu „Suchy Las-kadry z drogi do wolności”, zwanego dalej Konkursem, jest: 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las (zwany dalej Organizatorem ). 
Konkurs Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa". 

Celem Konkursu jest ukazanie lokalnej, sucholeskiej drogi do niepodległości w latach 1918/1919, a środkiem 
do jego realizacji stworzenie filmu za pomocą smartfona, przy użyciu wiedzy własnej oraz wiedzy nabytej w 
czasie realizacji kluczowego działania konkursowego. 

2. Regulamin podlega prawu polskiemu. 

3. Regulamin określa zasady Konkursu, przeprowadzanego przez Organizatora i jest dostępny wraz z kartą 
uczestnika  pod adresem www.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora. 

4. Terminarz konkursowy: 
a) 02.11.2017 – ogłoszenie Konkursu, promocja i nabór uczestników 
b) 15.11.2017  – zakończenie przyjmowania zgłoszeń, 
c) 18.11.2017 – kluczowe działanie konkursowe 
d) 18.11.2017- 20.11.2017 – zebranie prac konkursowych, obrady Jury, ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród 

e) 20.11.2017-30.11.2017 - intensywna promocja prac w internecie 

5. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Suchy Las, w tym dzieci i młodzieży uczącej się w 
szkołach na terenie gminy Suchy Las lub mieszkających na terenie gminy Suchy Las oraz dorosłych 
zamieszkujących teren gminy Suchy Las, w szczególności reprezentacji jednostek samorządu 
pomocniczego, klubów seniora i świetlic opiekuńczo-wychowawczych.  

6. Uczestnik małoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział                              
w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/ przedstawiciela ustawowego (do pobrania na 
stronie konkurs.osrodekkultury.pl oraz w siedzibie Organizatora). 

7. W Konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły, przy czym ich liczba nie może przekroczyć 20. 

8. Konkurs jest bezpłatny. Dostępne są różnorodne formy wykonania i obróbki filmów. 

9. Warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego osobiście lub pod 
adresem: instruktorzy@osrodekkultury.pl 
 

10. Film konkursowy musi nawiązywać w swojej treści do tematu Konkursu. Organizator zastrzega sobie 
prawo do braku akceptacji filmów, które nie są związane z tematem Konkursu, naruszają Regulamin lub 
naruszają obowiązujące prawo. 

11. Spośród wszystkich nadesłanych i zaakceptowanych filmów Jury wybierze trzy najlepszej prace ; autorzy 
tych prac otrzymają nagrody, o których mowa w punkcie 14 niniejszego Regulaminu. 

12. W ramach konkursu powstaną prace chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, które Organizator ma prawo udostępniać i wykorzystywać na zasadzie 
wolnej licencji, tj. Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (BY-SA) 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode) lub równoważnej. Autor udziela 
Organizatorowi prawo do nieodpłatnej i niewyłącznej licencji bez ograniczeń terytorialnych i czasowych do 
wykorzystywania w ramach działalności statutowej Organizatora i Biura Programu Niepodległa, w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 



1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym cyfrową, w celach archiwizacyjnych, 
edukacyjnych i promocyjnych Programu Dotacyjnego „Niepodległa”; 
2) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie, w celach edukacyjnych i promocyjnych 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”; 
3) publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wystawianie – stosownie do rodzaju utworów objętych licencją, 
w celach edukacyjnych i promocyjnych Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 
 
13. Organizator może w szczególności wykorzystywać nagrodzone i wyróżnione filmy do promocji, reklamy 
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przygotowania materiałów elektronicznych, drukowanych 
związanych z Konkursem. Każdy Uczestnik wyraża zgodę aby zgłoszone filmy były podpisane  imionami i 
nazwiskami autorów. 

14. W Konkursie zostaną przyznane: 
a) za I miejsce – nagroda rzeczowa – dla każdego członka zespołu smartfon o wartości ok. 2000 zł 
b) za miejsca II i III – nagroda rzeczowa – dla każdego członka zespołu kamera sportowa o wartości ok. 500zł 

15. Jeżeli wartość przyznanej nagrody rzeczowej będzie wyższa niż wartość wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 68 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. 
zm.) jako podlegającą zwolnieniu od podatku dochodowego Organizator przyzna laureatowi dodatkową 
nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część 
nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez 
Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od 
łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 

16. Jury Konkursu składa się z zawodowego fotografika, historyka oraz przedstawiciela Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej. 

17. 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.). 

18. Uczestnicy oświadczają, że są autorami przekazanych do Konkursu filmów, nie posiadają one 
jakichkolwiek wad prawnych oraz ewentualnie uzyskali zgodę osób widocznych na filmach na 
wykorzystywanie ich wizerunku. 

19. Wszelkie reklamacje będą przyjmowane drogą pisemną, przesyłaną pod adres: Centrum Kultury                      
i Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie                     
do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości. 

20. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych 
osobowych przez Organizatora zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 

21. 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. 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie www.osrodekkultury.pl. 


