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KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ PATRIOTYZM”

REGULAMIN KONKURSU

1. Przepisy ogólne:
a) Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Zespół Placówek Oświatowych
oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku.
b) Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców Gminy Siedlisko.
c) Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę na udział w konkursie
podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna – załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
d) Każdy uczestnik, bez względu na wiek, musi dołączyć do zdjęcia/zdjęć konkursowych
kartę zgłoszenia – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
e) Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
2. Cele konkursu:
a)
b)
c)
d)

upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących patriotyzm
kształtowanie poczucia przynależności do Małej i Dużej Ojczyzny
promocja Gminy Siedlisko

3. Kryteria oceny:
a) zgodność z tematem
b) oryginalność, pomysłowość, kreatywność ujęcia tematu
c) wyraz artystyczny
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4. Warunki dotyczące prac i konkursu:
a) Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 3 fotografii.
b) Wymagany format zdjęcia – A4. Każde zdjęcie musi być podpisane na odwrocie
imieniem i nazwiskiem.
c) Dodatkowo należy dołączyć wersję elektroniczną zdjęcia/zdjęć w formacie JPG
o rozdzielczości minimum 2592x1944 pikseli nagrane na płycie CD/DVD.
Nośniki ze zdjęciami przechodzą na własność Organizatora.
d) Fotografia/-e wraz z kartą zgłoszeniową powinny być umieszczone w zaklejonej
kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Mój patriotyzm” i przesłane lub
dostarczone osobiście do Organizatora konkursu.
e) Adres nadsyłania/składania prac:
Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
ul. Kasztanowa 19
67-112 Siedlisko
f) Zdjęcia bez karty zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych
fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach
promocyjno-reklamowych.
h) Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza że:
 posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora
w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,
 w przypadku zdjęcia, na którym znajdują się osoba lub osoby – posiada zgodę tych
osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,
 przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych
i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
(art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.;
Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 63) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania
techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej
Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych,
bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,
 zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane,
 wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych:
imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
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5. Terminarz:
a) Termin nadsyłania/składania prac upływa 09.10.2018 r.
b) Ocena prac odbędzie się do dnia 12.10.2018 r. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie
podlega weryfikacji.
c) Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: GOKiS Siedlisko
oraz ZPO w Siedlisku.
d) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 13.10.2018 r. w trakcie Pikniku
Niepodległościowego, który odbędzie się na terenie gminnego boiska sportowego
w Siedlisku przy ul.Głogowskiej od godz.15.00.
6. Nagrody:
I miejsce – Nagroda 250 zł
II miejsce – Nagroda - 200 zł
III miejsce – Nagroda 150 zł
Wyróżnienie I – Nagroda 100 zł
Wyróżnienie II – Nagroda 50 zł
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ W IMIENIU DZIECKA

Wyrażam zgodę na udział dziecka ..................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie fotograficznym „Mój patriotyzm” organizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu i Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku.
Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu.

.................................................................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MÓJ PATRIOTYZM”

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Adres zamieszkania/korespondencji: ................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Data urodzenia: .....................................................................................................................................
Telefon, adres e-mail: ...........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tytuł zdjęcia nr 1: .................................................................................................................................
Tytuł zdjęcia nr 2: .................................................................................................................................
Tytuł zdjęcia nr 3: …………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana(y), oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć.
Organizatorom przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego
rozpowszechniania, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską
i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach
promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz
oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania – ustawa
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

................................................................
(czytelny podpis uczestnika)

