FOTOMARATON
16 kwietnia 2016 r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Gminnego Konkursu
Fotograficznego „FOTOMARATON 2016” zwanego dalej Konkursem.

§2
Cel i tematyka konkursu
1. Celem Konkursu są:
– propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu;
– znajdowanie „magicznych” miejsc i zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc
powszechnie znanych.
2. Tematy Konkursu zostanie przekazany Uczestnikom w dniu rozpoczęcia
Konkursu.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży w wieku
10-16 lat zajmujących się fotografią amatorsko.
2. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie zgody przez opiekuna
prawnego.
3. Zdjęcie można wykonać za pomocą aparatu analogowego, cyfrowego,
lub telefonu komórkowego.
4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną
zgodą prawnych opiekunów, którzy przejmują pełną odpowiedzialność
za Uczestnika.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia.

7. Uczestnikiem Konkursu jest każdy, kto do dnia 14 kwietnia 2016 r.
zgłosi chęć udziału w konkursie w siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury, Pl. Poniatowskiego 42
8. Uczestnicy Konkursu ponoszą wszystkie koszty związane
z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez Uczestników, wynikłe w stosunku do osób trzecich związane
z udziałem w Konkursie.

§4
Zasady zgłaszania prac konkursowych i przebieg Konkursu
1. Spotkanie Uczestników rozpocznie się dnia 16 kwietnia 2016 r. o godzinie
9:30, na 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Konkursu (godzina
10:00). Organizator Konkursu będzie obecny w punkcie startu od godziny
9:00.
2. Uczestnicy co dwie godziny (tj. 10:00, 12:00, 14:00) będą otrzymywać
w siedzibie NOK dwa tematy na które będą musieli zrealizować zdjęcia.
3. Prace konkursowe oddaje się wraz z wypełnionym oświadczeniem
o zapoznaniu się z treścią regulaminu.
4. Każdy z Uczestników ma możliwość i prawo wykorzystywać zaproszone
przez siebie osoby, które wyraziły na to stosowną zgodę, do pomocy
w realizacji zdjęć.
5. Konkurs zakończy się punktualnie o godzinie 16:00 spotkaniem siedzibie
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
6. Uczestnik jest odpowiedzialny za transport podczas realizowania zdjęć
konkursowych i wykonuje go na własny koszt.
7. Każdy Uczestnik musi zgrać na płytę CD zdjęcia (jeden temat równa się jedno
zdjęcie) w formacie jpg. Następnie płytę należy oddać Organizatorowi w
momencie zakończenia konkursu (godz. 16:00) w siedzibie NOK. Płyta musi być
podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 kwietnia 2016 r.
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

w siedzibie

9. Bezwzględnie zakazuje się Uczestnikom Konkursu przekazywania treści
obraźliwych lub/i pornografii. Wszystkie prace zawierające wymienione treści
zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

10. Niedopuszczalna jest wszelka ingerencja (post produkcja) zdjęć w
programach graficznych polegająca na manipulacji cyfrowej, takiej jak:
fotomontaż, łączenie kompozycji. Dopuszcza się jedynie podstawowe zmiany
polegające na: rozjaśnianiu, kontrastowaniu, zarządzaniu kolorem, kadrowaniu.
Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych nie zostaną dopuszczone do
dalszego udziału w Konkursie.

§5
Komisja konkursowa i zasady wyłonienia laureatów
1. Wyboru zwycięzcy dokona Jury złożone z pracowników Ośrodka Kultury.
Decyzje Jury są ostateczne.
2. Nagrodami FOTOMARATONU są:
I miejsce BON o wartości 350 zł. do sklepu SATURN
II miejsce BON o wartości 250 zł. do sklepu SATURN
III miejsce BON o wartości 150 zł. do sklepu SATURN
§6
Ochrona danych osobowych
1. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych Uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia Konkursu, identyfikacji Uczestników i Laureatów Konkursu,
wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk wszystkich
Uczestników, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.
§7
Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie pracy konkursowej, oświadcza,
że przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa
majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób
sportretowanych na fotografii, a także przejmuje na siebie odpowiedzialność
wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw
wymienionych powyżej.

2. Przekazanie prac na Konkurs fotografii jest równoznaczne z udzieleniem
Organizatorowi Konkursu bezpłatnego prawa do korzystania – na zasadzie
licencji niewyłącznej – z utworów w celu promocji Organizatora lub
„FOTOMARATOU”. W zakresie zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i
zobowiązuje się zgody tej nie cofnąć.

3. Uczestnik zgadza się na posługiwanie przez Organizatora jego Imieniem
i Nazwiskiem w celach informacyjnych.

4. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie
z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób
trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty
i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, jeżeli istnieją
poważne
powody.
2. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na dokumentację Konkursu przez
Organizatora lub jego przedstawicieli, przedstawicieli prasy oraz innych mediów
publicznych za pomocą obrazu lub/i dźwięku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

