REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Bliżej siebie“
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Bliżej siebie” (dalej: „konkurs”), są:
a) Gmina Sosnowiec – Prezydent Miasta Sosnowca.
b) Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki z siedzibą: 41-211 Sosnowiec,
ul. Zamkowa 2.
2. Tematem konkursu jest przedstawienie na fotografiach pozytywnych relacji rodzinnych –
podkreślenie wzmocnienia tychże więzi rodzinnych poprzez spędzanie czasu razem, a nie „obok
siebie”.
II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
3. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół publicznych z terenu miasta Sosnowca.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych, tj. odpowiednio:
a) Dla uczniów w wieku od 13 do 15 lat.
b) Dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat.
5. Przygotowanie fotografii zgłaszanych do konkursu w każdym przypadku wymaga opieki / nadzoru
nauczyciela – opiekuna (dalej: „nauczyciel”). Nauczyciel pośredniczy w kontaktach pomiędzy
uczestnikami konkursu a Organizatorami.
6. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie 1 fotografię. Organizatorzy nie przyjmują prac
zbiorowych.
7. Organizatorzy nie przyjmują fotografii, które brały udział w innych konkursach lub fotografii, które
zostały publicznie wyeksponowane w jakikolwiek sposób (w szczególności w internecie).
III. ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU
8. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się wyłącznie za wykorzystaniem poczty elektronicznej
na adres: zameksielecki@onet.pl w terminie do dnia 27 listopada 2017 r., do godz. 12.00.
9. Zgłoszeń do konkursu dokonuje nauczyciel. Zgłoszenie powinno zawierać plik fotografii zapisany
w formacie jpg o rozdzielczości 300 dpi i wymiarach minimum 20 na 30 cm oraz skan oświadczenia
podpisanego przez pełnoletniego Uczestnika konkursu, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich:
skan oświadczenia podpisanego przez ich przedstawicieli ustawowych / opiekunów prawnych.
Formularze oświadczeń stanowią załączniki do regulaminu.
10. W e-mailu zgłoszeniowym powinny znajdować się następujące informacje:
a) Imię i nazwisko oraz data urodzenia Uczestnika.
b) Oznaczenie szkoły, której uczniem jest Uczestnik.
c) Numer telefonu kontaktowego.
d) Tytuł fotografii.
e) Data i miejsce wykonania fotografii.
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11. Adres e-mail, z którego zostanie przesłane zgłoszenie będzie traktowany jako adres
korespondencyjny Uczestnika.
12. Fotografie mogą zostać wykonane dowolną techniką fotograficzną.
13. Obróbka fotografii zgłoszonych do konkursu może polegać jedynie na działaniach
odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, tj. na rozjaśnianiu, kontrastowaniu i
redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż są niedopuszczalne.
14. Zgłoszenia przesłane z uchybieniem terminu określonego w pkt. 8 lub nie spełniające wymagań
określonych w niniejszym regulaminie zostaną odrzucone. Organizatorzy usuną e-maile zawierające
odrzucone zgłoszenia.
15. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień
niniejszego regulaminu.
16. Organizatorzy zobowiązują się zweryfikować kompletność zgłoszeń oraz zgodność fotografii
z tematem konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie uprawnienie do żądania uzupełnienia zgłoszenia
w terminie 3 dni pod rygorem jego odrzucenia.
IV. PRAWA AUTORSKIE
17. Poprzez zgłoszenie w trybie działu III niniejszego regulaminu Uczestnik oświadcza, że:
a) Jest autorem fotografii.
b) Przysługują mu autorskie prawa majątkowe, osobiste i pokrewne do fotografii.
c) Przesłana fotografia nie narusza praw lub interesów osób trzecich oraz dóbr osobistych.
d) Przesłana fotografia nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz nie jest
przedmiotem jakiegokolwiek postępowania.
e) Nieodpłatnie udziela na rzecz Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oraz Gminy
Sosnowiec: niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania
z fotografii na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 18.
f) Legitymuje się zezwoleniem osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach do
rozpowszechniania tych wizerunków na cele związane z publiczną ekspozycją fotografii, a w
szczególności poprzez zamieszczanie fotografii na stronach internetowych Organizatorów.
g) Zezwala Organizatorom na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska w przypadku
jakiegokolwiek eksponowania bądź rozpowszechniania fotografii.
18. Z dniem doręczenia zgłoszenia, Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki oraz Gmina
Sosnowiec mogą nieodpłatnie korzystać z fotografii na następujących polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i powielanie fotografii jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
b) Zwielokrotnianie,

w

tym

wytwarzanie

dowolną

techniką

wizerunków

fotografii,

a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową.
c) Publiczne eksponowanie wizerunków fotografii według nieograniczonych potrzeb i celów
Organizatorów.
d) Kopiowanie i wprowadzanie fotografii do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,

umieszczanie

na

stronach

internetowych

oraz

udostępnianie

ich
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użytkownikom takich sieci.
e) Przekazywanie lub przesyłanie fotografii pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami
(korzystającymi), innymi odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.
f) Przystosowywanie, zmiana układu na cele związane z ekspozycją lub publikacją fotografii.
19. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu korzystania przez Organizatorów z fotografii
na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 18.
V. OCENA FOTOGRAFII
20. Zgłoszone fotografie zostaną ocenione przez jury powołane przez Organizatorów. Ocena fotografii
zostanie dokonana odrębnie dla każdej kategorii wiekowej.
21. Ocena fotografii będzie uwzględniać walory artystyczne fotografii, pomysłowość autora,
a ponadto jakość, oryginalność fotografii i jej zgodność z tematem konkursu.
22. Decyzje jury są ostateczne. Od decyzji jury nie przysługują jakiekolwiek środki odwoławcze. Jury
nie ma obowiązku uzasadniania swoich decyzji.
VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ NAGRODY
23. Organizatorzy planują nagrodzić autorów trzech najwyżej ocenionych fotografii w każdej kategorii
wiekowej oraz dodatkowo wręczyć max. trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
24. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych fotografii otrzymają nagrody rzeczowe.
25. Organizatorzy zabezpieczą środki pieniężne w kwocie 7 000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy
złotych) jako pulę przeznaczoną na ufundowanie nagród rzeczowych.
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) Dowolnego wyboru i podziału nagród rzeczowych.
b) Ograniczenia liczby nagradzanych lub wyróżnianych fotografii.
c) Nie rozstrzygnięcia konkursu, w przypadku niskiego poziomu artystycznego fotografii.
27. Informacja o wynikach konkursu i przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie
internetowej miasta www.sosnowiec.pl oraz na miejskich profilach społecznościowych. Wręczenie
nagród odbędzie się podczas imprezy „Manufaktura św. Mikołaja”, 8 grudnia 2017 r., w godz. 14.0018.00, przed Urzędem Miejskim.
VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
28. Dane osobowe uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie na
cele związane z organizacją konkursu oraz realizacją zadań statutowych.
29. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki.
30. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie udostępnienie skutkuje odrzuceniem
zgłoszenia do konkursu.
31. Zgłoszenie dokonane w trybie działu III niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
32. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
33. Organizatorzy zobowiązują się nie prezentować zgłoszonych fotografii przed dniem ogłoszenia
wyników konkursu.
34. Wszelkie aspekty nie uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozstrzygane
wyłącznie przez Organizatorów.
35. Organizatorzy wyznaczają Małgorzatę Malinowską-Klimek, tel. 32 266 38 42, e-mail:
m.klimek@zameksielecki.pl do kontaktów z nauczycielami, uczestnikami konkursu oraz uczniami
zamierzającymi wziąć udział w konkursie.
Załączniki:
1. Oświadczenie Uczestnika konkursu.
2. Oświadczenie Przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego Uczestnika konkursu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu fotograficznego

…………………………………..
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE
I.
W związku ze zgłoszeniem mojej fotografii do konkursu fotograficznego organizowanego przez
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki i Gminę Sosnowiec, niniejszym oświadczam, iż:
1. Zapoznałem/ am się z regulaminem konkursu, w całej rozciągłości akceptuję jego postanowienia
i zobowiązuję się do ich stosowania.
2. Jestem autorem zgłoszonej fotografii i legitymuję się całością autorskich praw majątkowych i praw
pokrewnych do tego dzieła i wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z fotografii przez
Organizatorów konkursu na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie.
3. Określone w regulaminie konkursu sposoby korzystania przez Organizatorów ze zgłoszonej
fotografii nie naruszą jakichkolwiek praw / interesów osobistych lub majątkowych innych podmiotów.
4. Zgłoszona do konkursu fotografia nie brała udziału w innym konkursie ani nie została wcześniej
publicznie rozpowszechniona.
5. Legitymuje się zezwoleniem osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach do
rozpowszechniania tych wizerunków na cele związane z publiczną ekspozycją fotografii, a w
szczególności poprzez zamieszczanie fotografii na stronach internetowych Organizatorów.
Zezwala Organizatorom na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska w przypadku
jakiegokolwiek eksponowania bądź rozpowszechniania fotografii.
II.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów
konkursu fotograficznego do celów związanych z organizacją konkursu, w tym na potrzeby ogłaszania
wyników konkursu i korzystania z fotografii na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie
konkursu, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
(Dz.U. 2016, poz. 922 – tekst jednolity).
III.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Legitymuję się prawem dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o postanowienia działu VII regulaminu konkursu
fotograficznego.
3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza publicznym podaniem
mojego imienia i nazwiska jako autora eksponowanej / rozpowszechnianej fotografii.

Sosnowiec, dnia. ……..……………….…..

………………………………………………..
czytelny podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu fotograficznego

OŚWIADCZENIE
I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................
imię i nazwisko.

w konkursie fotograficznym organizowanym przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki
oraz Gminę Sosnowiec.
II
W związku ze zgłoszeniem fotografii do konkursu fotograficznego w imieniu pozostającego pod moją
opieką dziecka oświadczam, iż:
1. Zapoznałem/ am się z regulaminem konkursu, w całej rozciągłości akceptuję jego postanowienia
i zobowiązuję się do ich stosowania.
2. Dziecko jest autorem zgłoszonej fotografii i legitymuje się całością autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych do tego dzieła.
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z fotografii przez Organizatorów konkursu na polach
eksploatacji wskazanych w regulaminie.
4. Określone w regulaminie konkursu sposoby korzystania przez Organizatorów ze zgłoszonej
fotografii nie naruszą jakichkolwiek praw / interesów osobistych lub majątkowych innych podmiotów.
5. Zgłoszona do konkursu fotografia nie brała udziału w innym konkursie ani nie została wcześniej
publicznie rozpowszechniona.
6. Legitymuje się zezwoleniem osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach do
rozpowszechniania tych wizerunków na cele związane z publiczną ekspozycją fotografii, a w
szczególności poprzez zamieszczanie fotografii na stronach internetowych Organizatorów.
Zezwala Organizatorom na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska w przypadku
jakiegokolwiek eksponowania bądź rozpowszechniania fotografii.
III.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka pozostającego pod moją
opieką przez Organizatorów konkursu fotograficznego do celów związanych z organizacją konkursu,
w tym na potrzeby ogłaszania wyników konkursu i korzystania z fotografii na polach eksploatacji
wskazanych w regulaminie konkursu, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2016, poz. 922 – tekst jednolity).
IV.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że:
1. Legitymuję się prawem dostępu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Niniejsze oświadczenie zostało złożone w oparciu o postanowienia działu VII regulaminu konkursu
fotograficznego.
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3. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, poza publicznym podaniem
mojego imienia i nazwiska jako autora eksponowanej / rozpowszechnianej fotografii.
Sosnowiec, dnia. …………………

…………………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego/
prawnego opiekuna dziecka/
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