REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JARACZEWO
„Wiosna w mojej miejscowości”
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wiosna w mojej miejscowości” zwanego dalej
„Konkursem” jest
- Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie tel. 695 126 122, e-mail: gok@jaraczewo.pl,
zwani dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu:
a) promowanie walorów przyrodniczych swojej miejscowości,
b) rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej,
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej ciekawe miejsca, krajobrazy lub
obiekty uchwycone wiosną w swojej miejscowości. Prace konkursowe powinny być wykonane przez
mieszkańca danej miejscowości.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie
a) kategoria: 12-15 lat
b) kategoria: 16-19 lat
3. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: gok@jaraczewo.pl z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny”.
4. Prosimy śledzić skrzynkę e-mail – Organizator wysyła potwierdzenie otrzymania pracy konkursowej.
Brak takiego potwierdzenia wiąże się z tym, że praca nie dotarła do Organizatora.
5. Terminarz:
- przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: od 01.06.2021r. do 21.06.2021r.
- ocena zgłoszonych fotografii przez powołane Jury: 21-24 czerwca 2021
- wyniki konkursu opublikowane zostaną 24 czerwca 2021 r. na stronie internetowej oraz FB Gminnego
Ośrodka Kultury w Jaraczewie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE FOTOGRAFII
1. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, jako prace autorskie.
2. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.
3. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię, Nazwisko, Kategoria, Tytułzdjęcia (w tytule może pojawić się nazwa sfotografowanej miejscowości).
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG..
5. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej
wymogów.
7. Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób trzecich.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa a laureaci dodatkowo
nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
2. Sposób wręczenia nagród: ze względu na sytuację epidemiologiczną o sposobie oraz przewidywanym
terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź
mailowo.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
oraz na stronach i mediach społecznościowych organizatora.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzega sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, i wyrażeniem
zgody na:
a) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i
realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Dane będą przechowywane w bazie Administratora przez okres jednego roku.
b) nieodpłatną publikację w ramach promocji konkursu i w zakresie działalności organizatora
(prezentowanie publicznie w dowolny sposób pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia,
nazwiska, nazwy miejscowości, z której pochodzi). Publikacja może pojawić się na stronach
internetowych organizatorów, a także w mediach/ prasie lokalnej.
1) Niedostarczenie wszystkich wymaganych w regulaminie dokumentów, skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.
2) Uczestnik konkursu ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
- w zakresie praw autorskich
1) Uczestnik konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia pracy konkursowej, oświadcza, że przysługują mu
do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, a także przyjmuje na siebie
odpowiedzialność wobec organizatora za wady prawne zgłoszonej pracy konkursowej.
2) Z chwilą przekazania pracy konkursowej organizatorowi konkursu, zgodnie z treścią ust. 5 wyżej,
uczestnik udziela Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaraczewie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji (zgody)
do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w
zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
a) rozpowszechniania pracy konkursowej, w tym w szczególności jej publiczne prezentowanie,
wystawianie, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką i w dowolnej liczbie egzemplarzy,
na dowolnych nośnikach danych,
c) przechowywania i przekazywania pracy konkursowej, w tym w szczególności wprowadzanie pracy do
pamięci komputerów i innych urządzeń, przesyłanie jej z wykorzystaniem Internetu .

