Regulamin II konkursu fotograficznego
„Mrocza Zaśnieżona - 2021/2022”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Mroczy.
2.

Sponsorami nagród dla laureatów konkursu są: Miasto i Gmina Mrocza oraz MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.

3. Celem konkursu jest ukazanie piękna zimowej scenerii gminy Mrocza. Mile widziane
będą prace pokazujące ośnieżone - zapomniane bądź zabytkowe miejsca gminy
Mrocza.
4. Tematem zdjęć mogą być krajobrazy oraz obiekty znajdujące się w gminie Mrocza.
5. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, z wyjątkiem pracowników
Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
6. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może zgłosić 2 fotografie (fotografia o maksymalnym rozmiarze
20 MB).
2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie; muszą być pracami autorskimi.
3. Fotografie oceniane będą pod względem: zgodności z tematem, sposobu
przedstawiania przekazanych treści, komunikatywności dla odbiorcy, estetyki
i walorów artystycznych.
4. Fotografie konkursowe należy nadesłać w formie elektronicznej na adres:
konkurs@mgokir.pl z dopiskiem „Mrocza Zaśnieżona” wraz z następującymi danymi:
imię i nazwisko autora, tytuł pracy i miejsce wykonania, kontakt telefoniczny.
5. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2022r.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.03.2022 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na
stronie mgokir.pl
7. Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa najlepszych i wyróżnionych prac odbędzie
się w Sali kameralnej „Stara Siłownia” w Mroczy. O terminie uroczystości uczestnicy
zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 3 Postanowienia końcowe
1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, które nie podlegają wymiany na gotówkę.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania I, II, III miejsca oraz wyróżnień.
3. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.
4. Wybrane fotografie zostaną publikowane w materiałach MGOKiR w Mroczy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.
6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych
jak również z niego wyłączonych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie
trwania konkursu lub do odwołania konkursu.

§ 4 Prawa autorskie
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłane przez niego
fotografie są jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym dziełem, w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.
2020, poz. 288). Uczestnik zapewnia że jego prawa do fotografii, zgłoszonych do
konkursu nie są w jakikolwiek sposób ograniczone/obciążone na rzecz osób trzecich.
W przypadku, gdy zgłoszone fotografie naruszyłyby prawa innych osób, uczestnik
ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób
trzecich.
3. Uzyskanie tytułu Laureata w konkursie wiąże się z zawarciem z Organizatorem
umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych w stosunku do nadesłanych
fotografii w terminie 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników.
4. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwoleń.
5. Zezwolenia, o których mowa powyżej są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych
warunków oraz zostaną udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
6.

Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności nadesłanych
fotografii.

7. Nienagrodzone prace wraz z danymi osobowymi uczestników, po zakończeniu
konkursu zostaną usunięte, zgodnie z przyjętymi u Organizatora zasadami
dotyczącymi archiwizacji i niszczeniu dokumentów.

§ 5 Ochrona danych. Wizerunek
1. Dane

osobowe

uczestników

Konkursu

będą

przetwarzane

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanym dalej
„RODO".
2. Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu, wraz z klauzulą informacyjną,
stanowi załącznik do regulaminu. Jej zaakceptowanie jest warunkiem niezbędnym do
uczestnictwa w konkursie.
3. Organizator informuje, iż w związku z dokumentacją przebiegu konkursu –
dokumentacji fotograficznej z przebiegu uroczystości wręczenia nagród laureatom,
możliwe jest utrwalenie wizerunku uczestnika na fotografii, która następnie może być
wykorzystana w celu promocji i reklamy Organizatora. W związku z tym uczestnik
wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, wraz z podpisem zawierającym imię
i nazwisko w celu zamieszczenia go w postaci zdjęcia na stronie internetowej.
4. Uczestnictwo w konkursie i przekazanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem
zgody na wykorzystanie ich w działaniach informacyjnych i reklamowych konkursu
i przekazania praw autorskich fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych na rzecz Organizatora. Wzory powyższych zgód i oświadczeń wraz
z klauzulą informacyjną RODO w załączniku. Fotografie, które nie będą zawierały
powyższych zgód i oświadczeń, nie będą mogły brać udziału w konkursie. Przesłane
fotografie muszą być opatrzone plikiem tekstowym zawierającym (imię i nazwisko,
adres mailowy i telefon kontaktowy) oraz zawierać skany podpisanych zgód
i oświadczeń.
5. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się na adres:
konkurs@mgokir.pl lub pod numerem telefonu 504 070 518 z Panem Pawłem
Kowalskim.

