Regulamin konkursu fotograficznego
„Gmina Młodzieszyn – moja mała ojczyzna”
I. Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie
Urząd Gminy Młodzieszyn
II. Cele konkursu:
1. Promowanie walorów przyrodniczych Gminy Młodzieszyn
2. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą i kulturą swojej gminy.
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii.
4. Wykorzystanie prac do promocji Gminy Młodzieszyn.
III. Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich mieszkańców Gminy.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie i akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora będzie oceniać prace
w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: do lat 18
II kategoria: powyżej 18 lat
3. W każdej kategorii komisja konkursowa przyzna jedną nagrodę główną i po 2
wyróżnienia.
4.Każdy uczestnik ma prawo zgłosić w konkursie maksymalnie 2 fotografie.
5. Fotografie należy przesłać w postaci plików jpg o minimalnej rozdzielczości obrazu
1920x2460 (150 dpi) na adres mailowy oraz w wersji odbitki fotograficznej o formacie
21cm x 15cm osobiście lub pocztą.
6. Każda praca musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko
autora, wiek, dane kontaktowe z numerem telefonu, mailem. (Załącznik nr 2)
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac wysłanych drogą pocztową.
8. Prace nie spełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.
V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Fotografie należy przesłać w postaci plików jpg na adres mailowy gok@mlodzieszyn.pl
Odbitki należy dostarczyć do GOK w Młodzieszynie osobiście lub pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,
z dopiskiem na kopercie: „Gmina Młodzieszyn – moja mała ojczyzna”
Termin składania prac: do 20.06.2016 r.
VI. Ocena prac i ogłoszenie wyników
1. Przedmiotem oceny komisji będzie wartość artystyczna fotografii. W skład komisji
wchodzą przedstawiciele podmiotów organizujących konkurs oraz fotograf.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 26.06.2016 r.

3. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
GOK w Młodzieszynie.
4. Ze zwycięzcami konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.
VII. Prawa autorskie, zwrot prac, ochrona danych osobowych
1. Prawa autorskie do nadesłanych prac fotograficznych przechodzą na własność
organizatora tj. GOK w Młodzieszynie i Urzędu Gminy Młodzieszyn i mogą być
wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności (wystawy, wydawnictwa, portale
społecznościowe, informacyjne, promocja itp.).
2. Autorzy zdjęć złożą pisemne oświadczenie, w którym oświadczą, że:
- posiadają pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszą je na Organizatora w zakresie
niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania
- przenoszą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w artykule 50
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. z 2006 r.,
nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności w zakresie wykorzystania
techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych
Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na
sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpiszą rodzice lub opiekunowie prawni. (Załącznik nr 1)
3.Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
bez wypłacania honorariów autorskich.
2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie
Organizatora.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należą do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu oraz do ewentualnego
niewyłonienia zwycięzców Konkursu.
3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem fotografii
ponosi uczestnik Konkursu.
4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).
5. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do podpisania w oświadczeniu pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.
6. Wszelkie informacje o konkursie oraz komunikaty komisji będą dostępne na stronie
internetowej Organizatora.
7. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Małgorzatą Hetman (tel.
46-861 64 54, kom. 501 513 934, e-mail: gok @mlodzieszyn.pl).

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
1.Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu fotograficznego
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie i Urząd Gminy w
Młodzieszynie.
2. Oświadczam, że posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania.
3. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji
wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4
lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. , nr 0, poz. 631 z późniejszymi zmianami),
w tym w szczególności w zakresie wykorzystania techniką drukarską i cyfrową,
wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora, oraz we
wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich
zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

..........................................................................................................................
(data i podpis autora fotografii)
5. Wyrażam zgodę na udział mojej/-go córki/syna w konkursie fotograficznym
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie i Urząd Gminy w
Młodzieszynie.
…………………………………………………………………………………
(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika konkursu)

Załącznik 2
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ
1) tytuł pracy: .......................................................................................................
2) imię i nazwisko autora: ……….…………................................................................
3) wiek: ……………………………………………………………………………………………………………..
4) dane kontaktowe:
telefon: ..............................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................................

