REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki”
realizowanego w ramach zadania „Odkrywamy potencjał Miasta i Gminy Wiskitki”
dofinansowanego ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Jesień z historią Miasta i Gminy Wiskitki” zwanego
dalej „Konkursem” jest Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org”, z siedzibą w Jesionce, ul. Długa 46, 96-315
Wiskitki, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Cele Konkursu:
a. promowanie walorów turystycznych i historycznych Miasta i Gminy Wiskitki,
b. rozbudzanie wśród mieszkańców i turystów zainteresowania historią własnego regionu,
c. rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie
fotografii.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na obszarze Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie zasobów historycznych i społecznych Miasta i
Gminy Wiskitki, m.in. krajobrazów, kapliczek, miejsc pamięci historycznej, zabytków i innych
cennych z punktu widzenia historii i turystyki miejsc.
5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu FB
Organizatora.
6. Organizator przyzna trzy nagrody główne za I, II i III miejsce.
7. Nagrodami będą:
a. za I miejsce Aparat KODAK PixPro AZ252
b. za II miejsce karta podarunkowa o wartości 300 zł do sklepu MediaExpert
c. za III miejsce karta podarunkowa o wartości 100 zł do sklepu MediaExpert
8. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie stowarzyszenia.
PRZYJMOWANIE PRAC
9.
10.
11.
12.

Udział w konkursie jest bezpłatny.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie sześć zdjęć.
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wiskitki.
Terminarz Konkursu:
a. przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 01.10.2021 r. – 15.11.2021 r.
b. rozstrzygnięcie Konkursu do 15.12.2021 r.
13. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się
prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
14. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: stowarzyszenie@wiskitki.org w tytule
maila wpisując „Konkurs Fotograficzny”.
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15. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
16. Zdjęcia przesyłane jako pliki graficzne należy nazwać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko
_Tytuł-zdjęcia.
17. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400
pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 300 dpi.
18. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia
pochodzących z różnych plików.
19. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunku osób.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
PRAWA AUTORSKIE
21. W momencie wydania nagrody osobom nagrodzonym w Konkursie, Organizator nabywa nieodpłatnie
majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
22. Z chwilą wysłania zdjęć w Konkursie Organizatorowi, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną
upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do
pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a. wykorzystania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora,
b. wystawienia fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
c. umieszczenia reprodukcji fotografii w publikacjach przygotowywanych w ramach działalności
statutowej do użytku niekomercyjnego.
23. Osoby biorące udział w Konkursie mają prawo nie wyrazić zgody na korzystanie przez Organizatora
z majątkowych praw autorskich, o których mowa w pkt 22. Brak zgody powinien być doręczony
Organizatorowi pisemnie.
JURY
24. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
25. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
26. Jury dokona oceny przesłanych zdjęć pod względem artystycznym (m.in. ciekawe ujęcie, pomysł,
kompozycja), technicznym (m.in. odpowiednie naświetlenie, ostrość, prawidłowość wykonania),
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wartości merytorycznej (prezentacja zasobów historycznych, społecznych, przyrodniczych Miasta
i Gminy Wiskitki, ze szczególnym uwzględnieniem ciekawostek, mało znanych faktów, miejsc,
elementów przyrody).
27. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
NAGRODY
28. Nadesłane prace konkursowe zostaną poddane ocenie przez Jury
29. Jury wyłoni I, II, III miejsce w Konkursie, które zostaną nagrodzone.
30. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w
prasie, mediach i Internecie.
31. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą elektroniczną do
dnia 15.12.2021 r.
32. Po przeprowadzonym Konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu
nagrody rzeczowej.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
33. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).
34. Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
35. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.wiskitki.org.
36. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a. jest autorem załączonych fotografii,
b. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to
jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone
prawami i roszczeniami osób trzecich;
c. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wiskitki.org oraz w serwisie
społecznościowym Facebook czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
37. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w konkursie.
38. Organizator nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.

Zadanie finansowane ze środków z budżetu Miasta i Gminy Wiskitki.

40. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest
administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą
przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania
reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w
Konkursie.
41. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
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