
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Szalona wakacyjna fotografia”

1. Przepisy Ogólne

1.1  Organizatorem  konkursu  fotograficznego  „Szalona  wakacyjna
fotografia”  jest  Dom  Kultury  w  Wolbromiu,  ul.  Leśna  2,  32-340
Wolbrom. 
1.2  Zadaniem konkursowym jest  wykonanie  wakacyjnego zdjęcia,  na
którym musi znajdować się logo Domu Kultury w Wolbromiu / Sekcji
DK.  Logo może być  wydrukowane na  kartce  papieru,  może  również
znajdować  się  na  jakimś  gadżecie  typu  koszulka,  kubek,  opaska  itd.
Można je również namalować.
1.3 Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do 20 roku życia.
1.4 Udział w konkursie jest bezpłatny.
1.5  Nadesłanie  prac  na  konkurs  oznacza  akceptację  jego  warunków,
wyrażonych w niniejszym regulaminie.

2. Przepisy dotyczące prac
 
2.1 Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię.
2.2 Pod uwagę będą brane tylko zdjęcia z logiem DK/ sekcji DK.
2.3  Fotografie  należy  nadsyłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:
konkurs@dk.wolbrom.pl.  W  tytule  prosimy  napisać  Konkurs
Fotograficzny.  W  wiadomości  e-mail  należy  podać  swoje  imię  i
nazwisko. 
Uczestnicy mogą w dowolnej chwili wrzucić swoje zdjęcie konkursowe
na swój profil na Facebooku i Instagramie, prosimy tylko o oznaczenie
Domu  Kultury  w  Wolbromiu  i  podpis:  Konkurs  „szalona  wakacyjna
fotografia”.
Jak oznaczyć: 
FB: @Dom Kultury w Wolbromiu, 
IG: @domkultury_wolbrom.
2.4 Format zdjęć: png lub jpg.
2.5 Wraz ze zdjęciem prosimy przysyłać skan bądź zdjęcie podpisanego
przez  uczestnika  (lub  jego  opiekuna  prawnego  w  przypadku
nieukończenia 18 lat) oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich  danych  osobowych/danych  osobowych  <imię  i  nazwisko
dziecka> przez organizatora konkursu „Szalona wakacyjna fotografia” w



celach  wynikających  z  regulaminu  tego  konkursu,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr
119, str. 1) – art. 13 ust. 1 i ust. 2. Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs
nieodpłatnie  przenoszę  na  Organizatora  wszelkie  autorskie  prawa
majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w  art.  50  Ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  roku  o  prawie  autorskim  i
prawach  pokrewnych  (Dz.  U.  Z  2000  r.,  Nr  80,  poz.  904  z  późn.
zmianami)”. 
Wzór zgody można znaleźć w dziale "Do pobrania" na naszej stronie.
2.6 Fotografie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności
praw autorskich  ani  dóbr  osobistych.  Uczestnik  jest  zobowiązany  do
uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich
praw,  licencji,  zgód  i  upoważnień  w  zakresie  niezbędnym  do
uczestniczenia w konkursie. 
Przypominamy,  że  w  art.81  Ustawy  o  Prawie  Autorskim  pkt.2
wymienione  są  sytuacje  niewymagające  zgody  na  rozpowszechnienie
wizerunku. W przypadku, gdy wizerunek jest częścią krajobrazu lub gdy
ktoś jest uczestnikiem imprezy masowej, zgoda na publikacje zdjęć nie
jest wymagana. 
Naruszenie  przez  Uczestnika  powyższych  postanowień  będzie
traktowane  jako  istotne  naruszenie  Regulaminu,  skutkujące
natychmiastowym wykluczeniem z udziału w Konkursie. Uczestnik jest
odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie
konsekwencje  jej  wykorzystania  przez  Organizatora  w  ramach
Konkursu.
2.8  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  dyskwalifikowania  prac
niespełniających  wymienionych  wyżej  wymogów.  

3. Terminarz

3.1  Termin nadsyłania  prac  mija  dnia  31.08.2019 (data  nadesłania  e-
maila).
3.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
3.3 Ocena prac nastąpi we wrześniu.
3.4 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie Domu Kultury oraz na
profilu Facebook.
3.5  Uroczyste  rozdanie  nagród,  wraz  z  wystawą  najlepszych  i



wyróżnionych  prac  odbędzie  się  w Domu Kultury  w Wolbromiu,  ul.
Leśna 2, 32-340 Wolbrom, 10.09.2019 r. o godzinie 17.00.

4. Nagrody i wyróżnienia

4.1  Zwycięzcy  otrzymają  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe,  a  ich  prace
zostaną wystawione na sali lustrzanej Domu Kultury w Wolbromiu oraz
dodane do galerii na stronie DK Wolbrom.

5. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

5.1  Organizator  uzyskuje  prawo  do  nieodpłatnego  umieszczania
nadesłanych  na  konkurs  prac  (oznaczonych  imieniem  i  nazwiskiem
autora)  na  stronie  Domu  Kultury,  na  profilu  Facebook  oraz  na
Instagramie, a także do wystawienia ich w swojej siedzibie.
5.2  Organizator  uzyskuje  prawo  do  wielokrotnego  i  nieodpłatnego
umieszczania  prac  nadesłanych  na  konkurs  (oznaczonych  imieniem  i
nazwiskiem  autora)  na  wydawanych  przez  siebie  materiałach
promocyjnych. 
5.3 Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez
autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. 2.7. niniejszego regulaminu.

Dane osobowe gromadzi organizator w celu przeprowadzenia konkursu i
realizacji  nagród.  Uczestnik  ma  prawo  do  wglądu,  zmiany  i  żądania
usunięcia swoich danych.


