
             
        Gdańsk.03.04.2012

  Konkursu Fotograficzny "Siedlce w Obiektywie”

                                R E G U L A M I N 

 

Przedmiotem fotografii powinny być:

krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca   „Dzielnicy Siedlce”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „NASZE SIEDLCE”
80-122 Gdańsk
ul. Kartuska 197/2
tel. 58 3063745     kom. 600040185

2. Konkurs  jest adresowany  do wszystkich fotografujących w czterech kategoriach wiekowych 
z wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się fotografią 

  a mianowicie:    

a) szkoły podstawowe 

b) gimnazja 

c) Szkoły średnie i dorośli

d) Stare fotografie   „Siedlce  z szuflady”

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii,  fotografie należy również przesłać w wersji 
elektronicznej na   płytce .

 Stare fotografie,   ilość  bez ograniczenia  -  po wykorzystaniu zostaną zwrócone adresatowi

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

 6. Organizator dopuszcza prace w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm wykonane 
wyłącznie na papierze fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci elektronicznej na 
płycie CD w rozdzielczości 300 DPI. 

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą 
dyskwalifikowane. 



8.  Do prac powinna być dołączona zaklejona koperta - opatrzona godłem autora oraz 
dopiskiem    „SIEDLCE W OBIEKTYWIE” 2012 - zawierająca:
- imię i nazwisko autora,
- datę urodzenia / wiek / kategorie wiekową,
- adres do korespondencji (wraz z kodem pocztowym),
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- płytę CD z plikami zdjęć w postaci elektronicznej w rozdzielczości 300 DPI,
- nazwę szkoły, zakładu pracy,
- własnoręcznie podpisane oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw 
majątkowych oraz wyrażeniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu). 

9. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą:
- godło autora,  lub nazwisko
- tytuł pracy lub zestawu zdjęć, 
 
 10. Prace należy złożyć lub nadesłać na adres:
Stowarzyszenie „NASZE SIEDLCE”  ul. Kartuska 197/2 80-122 GDAŃSK
z dopiskiem: „SIEDLCE W OBIEKTYWIE  2012 lub złożyć je osobiście w siedzibie 
STOWARZYSZENIA  „NASZE SIEDLCE” ul. Kartuska 197/2  80-122 Gdańsk
we wtorki i czwartki  w godzinach  16:00 – 19:00
   11.  W treści  należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, 
komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz 
oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu

12.  Przesłane  fotografie  i pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą 
na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

 13.   Prace  należy nadsyłać od 20.04.2012r.  25.05.2012r.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

 11.06.2012r. 

14 . Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

15. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, terminie i miejscu odebrania 
nagród.

16. Nagrodzone prace będą opublikowane w internecie na portalu Siedlce  i witrynach Miasta 
Gdańsk

17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego 
wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie, 
publikacji  w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń, 
nadających się do rozpowszechniania w ramach działań  Stowarzyszenia „Nasze Siedlce”

18. Organizatorzy przewidują  nagrody rzeczowe w  poszczególnych kategoriach wiekowych. 
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

19. Nagrody   wręczone zostaną   laureatom  na specjalnie zorganizowanym spotkaniu,  



20. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna 
interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

22. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach 
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. 
Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na 
powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego 
regulaminu

Osoby niepełnoletnie wyrażające  zgodę  na uczestnictwo  w konkursie    dostarczą 
oświadczenie rodzica lub opiekuna  wg  szkicu oświadczenia załączonego do regulaminu.

Załączniki do Regulaminu

SZKIC OŚWIADCZEŃ:

 Oświadczam, że jestem autorem wszystkich zdjęć, które zgłaszam do udziału w Konkursie. 
Jednocześnie oświadczam, że prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby 
sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie zdjęć je przedstawiających również 
dla celów reklamowych Konkursu. Przyjmuję także na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek 
natury, których przedmiotem byłyby nadesłane przeze mnie zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby 
kierować przeciwko organizatorom Konkursu.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wszystkich nadesłanych przeze mnie zdjęć przez 
Instytucję Kultury Wrocław 2016 w dowolnym czasie i formie, w tym do druku w dowolnej liczbie 
egzemplarzy, do zamieszczenia ich w Internecie oraz we wrocławskiej aplikacji do konkursu na 
Europejską Stolicę Kultury.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego 
Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. 
Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z treścią Regulaminu 
Konkursu, który rozumiem i w pełni akceptuję.

 Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego / dziecka, [imię] [nazwisko], w Konkursie 
fotograficznym organizowanym przez   Stowarzyszenie „NASZE  SIEDLCE” Rozumiem i w pełni 
akceptuję regulamin. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych 
osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).


