Regulamin
I Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego
pn. „Magia Świąt”
I Organizatorzy:
Organizatorami konkursu są Śremski Ośrodek Kultury i Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita
Cegielskiego w Śremie.

II Cele konkursu:
1. Propagowanie i rozwijanie świadomości fotograficznej. Pokazanie jak ważnym medium w życiu
człowieka jest kultura fotograficzna oraz jak istotną rolę odgrywa obraz.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych oraz konfrontacje z uczestnikami konkursu m.in.
poprzez spotkanie pokonkursowe podczas wystawy.
3. Pobudzenie kreatywności oraz twórczej strony w kulturze fotograficznej.

III Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez ograniczeń wiekowych oraz z różnymi
umiejętnościami fotograficznymi.
2. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 2 zdjęcia w formacie min. 3000 x 4000 pikseli
wykonane w poziomie.
3. Tematyka konkursu jest szeroka i dotyczy: krajobrazu, zwierząt, elementów, materiałów, rzeczy,
sztuki czy portretów, autoportretów i selfi. Zgłaszane prace powinny ukazywać MAGIĘ ŚWIĄT przy
pełnej dowolności interpretacyjnej przedmiotowego tematu.
4. Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub
cyfrową, ale nadsyłane prace muszą być zdigitalizowane w plikach jpg lub tiff.
5. Technika dowolna.
6. Fotografie mogą być obrabiane w programach fotograficznych oraz przerabiane w dowolny sposób.
7. Prace muszą zostać wykonane w orientacji poziomej.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.
9. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

10. Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać na adres: biuro@soksrem.pl lub zszhcsrem@poczta.onet.pl z dopiskiem w tytule „MAGIA ŚWIĄT” oraz imię
i nazwisko autora.
UWAGA!
W przypadku zbyt dużej pojemności pliku, którego nie będzie można przesłać przez skrzynkę
mailową, prace można wysłać na dysk wirtualny (tj. dysk internetowy, dysk w chmurze). Link
do pobrania plików należy przesłać na powyższe adresy mailowe.

IV Ocena i podział nagród:
1. Prace nadesłane na konkurs zostaną poddane ocenie jury, w skład którego wejdą przedstawiciele
organizatorów, fundatorów nagród oraz specjalistów w dziedzinie fotografii. Głównym kryterium
oceny będzie kreatywność i twórcza strona wykonania prac.
2. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
• I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
• II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 350 zł
• III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 200 zł
oraz wyróżnienia rzeczowe.
Nagrodzone prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej (plenerowej), zlokalizowanej
na terenie miasta Śrem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania całości lub
części nagrody, jeśli poziom artystyczny prac, według Organizatora, nie będzie zadowalający.
4. Nagrody nieodebrane przez laureatów do 10 stycznia 2020 r. przechodzą do puli nagród na kolejną
edycję konkursu.

V Terminarz konkursu:
1. Nadsyłanie prac do 15.12.2019 r.
2. Ocena prac przez jury do 18.12.2019 r.
3. Informacja o wynikach konkursu – 19.12.2019 r. dostępna na www.sok.srem.pl., www.zst.srem.pl
oraz facebooku organizatorów.
4. Laureaci konkursu zostaną o szczegółach poinformowani pocztą elektroniczną poprzez adres
mailowy podany w karcie zgłoszenia.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizatorzy oraz sponsorzy nagród w niniejszym konkursie zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej
reprodukcji nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac uczestników konkursu w prasie, TV,
Internecie, katalogu oraz innych publikacjach w celach promocji konkursu.
2. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów i sponsorów.
3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez autorów (lub w przypadku osób
niepełnoletnich - przez ich prawnych opiekunów).
4. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest
autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby
sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych
konkursu.
5. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi
zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
7. Organizator bez podania przyczyny może odwołać konkurs.

VII PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi bezterminowej,
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do
nadesłanej pracy konkursowej, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym za pomocą technik cyfrowych, analogowych i
optycznych;
b) trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie poprzez wprowadzanie do pamięci
komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
c) publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
pracy w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
e) prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
f) prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z pracy, w tym udzielania
licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

g) Jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do fotografii i jej
opracowań, w szczególności twórcze przekształcenie, przerabiania i adaptowania całości lub
fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych.
2. Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia złożonego wraz z kartą zgłoszeniową.
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub
osobistych osób trzecich w związku z przesłaną pracą konkursową. Uczestnik zobowiązuje się
zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób
trzecich przez Uczestnika.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zapisując się do udziału w konkursie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i zezwala
organizatorowi na nieodpłatne wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego w formie
fotografii lub zapisu wideo (w tym fonii) w trakcie trwania imprezy zgodnie z art. 81 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji
na wykorzystywanie wytworzonych obrazów i nagrań w mediach, galeriach, stronach
internetowych, profilach na mediach społecznościowych swoich, współadministratora,
podmiotów zaangażowanych w organizację, promocję oraz mecenasów wydarzenia, a także w
mediach. Wykorzystywanie zebranych materiałów audiowizualnych będą w szczególności
utrwalane, rozpowszechniania, wprowadzane do pamięci komputera oraz obrabiane
z wykorzystaniem narzędzi do obróbki audiowizualnej.
Materiały będą wykorzystywane do promocji i organizacji wydarzenia, zamieszczania
i publikowania w wydawnictwach organizatora, na drukowanych materiałach organizatora,
w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach radiowych i telewizyjnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z zawodników wywiadu.
Jednocześnie Organizator oświadcza, iż:
- Nie będzie odsprzedawał ani wykorzystywał w celach zarobkowych zebranych materiałów.
- Wizerunek uczestnika Przeglądu nie może być użyty w formie lub publikacji dla niego
obraźliwej lub naruszać w inny sposób jego dóbr osobistych.
Administratorem

danych

osobowych

zbieranych

od

uczestników

jest

1. ŚREMSKI OŚRODEK KULTURY ul. Mickiewicza 77, 63-100 Śrem, tel: 889 647 418,
biuro@sok-srem.pl , http://www.sok.srem.pl
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ŚREMIE
ul. Stanisława Staszica 3, 63-100 Śrem, tel: 61 28 37 635 lub 739 010 963,
zszhcsrem@poczta.onet.pl , https://zst.srem.pl
Administratorzy zawarli umowę o współadministrowaniu w celu sprawnej komunikacji oraz
rzetelnego wypełniania praw osób, których dane są przetwarzane.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia
i sprawnej komunikacji z uczestnikami, a także w celach informacyjno- promocyjnych
podczas organizacji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Magia Świąt”.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, a podanie danych jest
warunkiem realizacji umowy, ich nie podanie uniemożliwi udział w wydarzeniu.

Z Organizatorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z organizacją
wydarzenia za pomocą adresu e-mail: biuro@sok-srem.pl lub zszhcsrem@poczta.onet.pl
Administratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, który jest ich Inspektorem Ochrony Danych
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na
adres: biuro@msvs.com.pl
Organizator konkursu w celu informowania o wynikach konkursu będzie udostępniał dane w
postaci imienia i nazwiska uczestnika na portalach informacyjnych oraz mediach.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres trwania konkursu, a także
okres promocji wydarzenia i czas przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w
konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo do:
a)sprostowania danych
b)usunięcia danych
c)ograniczenia przetwarzania danych
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
Zgłaszający udział w konkursie oświadcza, iż akceptuje wszystkie warunki przewidziane
w regulaminie konkursu z uwzględnieniem zapisów o przetwarzaniu danych osobowych
i rozpowszechnianiu wizerunku.

Szczegółowe informacje:
Śremski Ośrodek Kultury
telefon: 889 647 418
e-mail: biuro@sok-srem.pl
Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
telefon: 61 28 37 635 lub 739 010 963

e-mail: zszhcsrem@poczta.onet.pl

