
    REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Zostań w domu. Brzeziny z Twojej perspektywy”

    PRZEPISY OGÓLNE

    1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Zostań w domu. 
Brzeziny z Twojej perspektywy” zwanego dalej „Konkursem” jest 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach, ul. 
św.Anny 36,95-060 Brzeziny, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu:

a)  promowanie akcji „Zostań w domu” poprzez fotografowanie 
widoków z własnych okien, balkonów i podwórek.

b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w 
dziedzinie fotografii, 

    3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terenie Brzezin.

    4. Tematem konkursu jest prezentacja i promowanie walorów miasta 
Brzeziny w ramach akcji "Zostań w domu" 

    5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora (mbp- brzeziny.eu) oraz na stronie fanpage’u 
Biblioteki (https://www.facebook.com/bibliotekabrzeziny/?
ref=admin_hovercard)

    6. Wręczenie nagród odbędzie się w bezpiecznym dla wszystkich 
terminie, podanym w późniejszym okresie.

    PRZYJMOWANIE PRAC

    1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
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    2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia.

    3. Terminarz:

    4. przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 10 maja  2020 
r.

    5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być 
pracami autorskimi. Nie ma ograniczeń co do wieku uczestników 
konkursu.

    6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: 
biblioteka@mbp-brzeziny.eu z dopiskiem „Zostań w domu. Brzeziny z 
mojej perspektywy” wraz ze skanem podpisanego formularza 
zgłoszenia. 

    8. Nadesłane fotografie należy opisać według załącznika stanowiącego
załącznik do niniejszego regulaminu, a w skanie formularza zgłoszenia 
także należy podać dodatkowo także ulicę na jakiej została wykonana 
dana fotografia 

    9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.

    10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na 
łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.

    11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac 
niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią
ust.  5  wyżej  podpisuje  wraz  z  formularzem  rejstracyjnym
oświadczenia i przesyła ich skan, że jest  autorem zdjęć, które zgłasza
do udziału w Konkursie i zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie



mbp-brzeziny.eu oraz w profilu serwisu społecznościowego Facebook
https://www.facebook.com/bibliotekabrzeziny/?
ref=admin_hovercard w  czasie  trwania  konkursu  oraz  po  jego
zakończeniu,  a  nagrodzonych  zdjęć  także  w  innych  mediach.
Jednocześnie  oświadcza,  że  prawa  osób, które  znalazły  się  na
zdjęciach  zostały  wyjaśnione  i  osoby  te  wyrażają  zgodę  na
wystawienie  i  publikowanie  zdjęć  je  przedstawiających  również  do
celów  reklamowych  Konkursu.  Przyjmuje także  na  siebie  wszelkie
roszczenia  jakiejkolwiek  natury,  których  przedmiotem  byłyby
nadesłane przez nich  zdjęcia, a które osoby trzecie mogłyby kierować
przeciwko Organizatorowi Konkursu. oraz Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE 2016/679 z
dnia  26.04.2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku z
przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)
oświadcza, że akceptuje Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zostań
w  domu.  Brzeziny  z  Twojej  perspektywy” z  którym  się  zapoznał.
Wyraża  jednocześnie  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych
osobowych  przez  Organizatora  Konkursu  do  celów  organizacyjnych
oraz  promocyjnych.  Wyraża  również  zgodę  na  publikacje  zdjęć  z
przebiegu  imprezy  wręczenia  nagród   oraz  na  publikacje   danych
osobowych,  w mediach,  na  stronie  internetowej  biblioteki  oraz  jej
profilu na  Facebooku, jeśli  znajdzie  się na liście osób wyróżnionych
bądź nagrodzonych. 

14. Formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w 
paragrafie 13 w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat podpisują 
ich  przedstawiciele ustawowi.
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    JURY

    1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

    2. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.

    3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla 
wszystkich uczestników Konkursu.

    NAGRODY

    1. Zwycięskie prace konkursowe zostaną nagrodzone upominkami.

    2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

    3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do 
nie przyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia 
Uczestników Konkursu.

    4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru 
nagrody drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

    5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do 
podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

    6. Nagrody nie odebrane przepadają i przechodzą na własność 
Organizatora.

    KOMISJA

    1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w 
skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

    2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora 
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.



    3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez 
powołaną Komisję.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie 
Organizatora oraz na stronie internetowej mbp-brzeziny.eu.

    2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w
niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną 
automatycznie zdyskwalifikowane.

    3. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane 
prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji 
fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

    4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem 
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

    5. 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.

    6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

    7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do 
Organizatorów.


