Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Mój rower, moja rodzina i ja”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Baranowie.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Baranów.
3. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
4. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na konkurs związane jest z poddaniem się uczestnika
procedurze regulaminowej konkursu.
5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Baranów.
6. Konkurs trwa do 18 września 2020 roku.
ZDJĘCIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 fotografię.
2. Fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,
wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm maksymalnie 13x18 cm.
3. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
4. Termin zgłaszania zdjęć mija 18 września 2020 r. (do godz.15.00). Za datę zgłoszenia
uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Organizatora.
5. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
6. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą
przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika
Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem
postanowień niniejszego Regulamin. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich
danych oraz ich poprawiania.
7. Każda fotografia powinna zwierać formułę:
Udzielam Gminnemu Centrum Kultury w Baranowie nieograniczonej w czasie
nieodpłatnej licencji na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu złożonym
przez mnie w dniu ……………… 2020r.
8. Fotografie należy składać bezpośrednio w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie lub
przesyłać na adres:
Gminne Centrum Kultury
ul. Rynek 14

24-105 Baranów
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Mój rower, moja rodzina i ja”
9. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu w dniu 22 września 2020r.
o godz. 14.00

4. NAGRODY
1. Laureaci pierwszych 3 miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy upominki
okolicznościowe.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszego miejsca w przypadku
niskiego poziomu zdjęć nadesłanych na konkurs.

5. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania fotografii zgłoszonych
do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich
w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
2. Zdjęcia po zakończeniu konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
Gminnego Centrum Kultury w Baranowie. Zdjęcia te będą elementem promującym
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Także i w tym przypadku fotografie
będą opisane nazwiskami autorów.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane
osobiście.
2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnego
Centrum Kultury w Baranowie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego.

