REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Krajobrazy Gminy Brzeziny - zima”
1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Przecławiu (zwany dalej:
„Organizatorem”). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
(zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin
Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:
- propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu;
- znajdowanie magicznych miejsc i podkreślanie charakteru Gminy Brzeziny;
- promocja Gminy Brzeziny;
3. Uczestnicy
W Konkursie może wziąć udział każdy, kto fotografuje, powyżej 6 roku życia (dalej zwany:
„Uczestnikiem”).
4. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz
Konkurs trwa od 15 lutego 2021 roku do 20 marca 2021 r. Warunkiem uczestnictwa w
Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w formie skanu lub zdjęcia na
adres gokprzeclaw@o2.pl w terminie wskazanym w Regulaminie tj. najpóźniej do 20 marca 2021 roku
(włącznie). W terminie tym należy też przesłać drogą elektroniczną zgłaszaną do konkursu fotografię na
adres: gokprzeclaw@o2.pl
5. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 09 kwietnia 2021 roku. Oceny nadesłanych prac
dokona i werdykt sformułuje jury powołane przez Organizatora. Równolegle na fanpage GOK Przecław
odbędzie się głosowanie internautów, którzy wybiorą najpopularniejsze zdjęcie. Werdykt jury oraz
internautów jest ostateczny. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2021 roku, poprzez
umieszczenie ich na stronie internetowej www.gokprzeclaw.pl oraz na fanpagu. Laureaci Konkursu
zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową dnia 12 kwietnia 2021 r. Wiadomość zostanie
wysłana na adres wskazany w treści formularza zgłoszeniowego. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykorzystania nagrodzonych zdjęć w kampaniach reklamowych i/lub materiałach reklamowych
Organizatora bez obowiązku wynagrodzenia dla autora zdjęć, jednakże Organizator nie ma obowiązku
wykorzystania zdjęć.
6. Nagrody
Prace zwycięzców Konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora oraz
w folderze i wystawie pokonkursowej. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
8. Postanowienia dodatkowe

Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
w Konkursie. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na Konkurs
w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania
nadesłanych zdjęć w publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych. Uczestnikowi Konkursu nie
należy się żadne wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego zgłoszonych prac w działaniach
promocyjnych Konkursu i GOK w Przecławiu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę, zgłaszając się do
Konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność Organizatora. Uczestnik przesyłając
prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych
autorskie prawa majątkowe i zależne do swych prac na wszystkie pola eksploatacji znanych polskiemu
prawu w dacie wysłania prac. Dotyczy to szczególnie:
1. wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionych prac w dowolnej formie;
2. wprowadzania prac w całości lub we fragmentach do pamięci komputera oraz publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w czasie i miejscu przez siebie
wybranym (w tym w sieci Internet);
3. używania całości lub fragmentów prac w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora,
drukowanych i elektronicznych (internetowych).
Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić
Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby
nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub
majątkowych praw autorskich.
9. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator może
w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn. Przystąpienie do
Konkursu jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych
osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w
swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

