Załącznik
do Zarządzenia Nr 50/2013
Starosty Bocheńskiego
z dnia 12 września 2013 roku

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZABYTKI POWIATU BOCHEŃSKIEGO W TWOIM OBIEKTYWIE” W RAMACH
ORGANIZOWANEGO PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
„WEEKENDU Z ZABYTKAMI W POWIECIE BOCHEŃSKIM”

1. Organizatorem konkursu „Zabytki Powiatu Bocheńskiego w Twoim obiektywie” w ramach
organizowanego „Weekendu z zabytkami w Powiecie Bocheńskim” (zwanym dalej Konkurs) jest
Starostwo Powiatowe w Bochni (zwane dalej Organizator).

2. Prowadzony przez Organizatora Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

3. Zdjęcia można składać do dnia 4 października 2013 r.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
6. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1) Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu bocheńskiego oraz turystów, zajmujących
się fotografią amatorsko.

2) W konkursie mogą wziąć udział prace dotychczas niepublikowane (w książkach, czasopismach,
Internecie, wystawach).

3) Osoba niepełnoletnia jest zobowiązana dołączyć do pracy konkursowej pisemną zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie – wg wzoru załączonego do
niniejszego regulaminu.

4) Wykonanie fotografii w ramach „Weekendu z zabytkami w Powiecie Bocheńskim”
przedstawiającej wybrany zabytek powiatu bocheńskiego i przesłanie jej na adres
promocja@powiat.bochnia.pl lub dostarczenie na płycie CD w formacie: JPG kompresja 10 TIF
z kompresją LZW lub JPG z maksymalną jakością, rozmiar pliku: nie przekraczający 2 MB,
długość dłuższego boku: 1920 pikseli, rozdzielczość: 300 dpi; na Dziennik Podawczy Starostwa
Powiatowego

w

Bochni

z

dopiskiem

„Konkurs

fotograficzny”,

najpóźniej

do

dnia

04. października 2013 r. wraz z kartą zgłoszeniową. Prace przekazane po tym terminie nie
wezmą udziału w Konkursie.

7. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo w Konkursie na
warunkach zawartych w niniejszym regulaminie, upublicznienie zdjęć oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych oraz na potrzeby konkursu – zgodnie z ustawa z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane
osobowe Uczestnika będą chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia

29.sierpnia 1997 r. Podanie danych jest dobrowolne, a uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo
wglądu do danych i ich poprawianie.

8. Nadesłane zdjęcia nie będą zwracane.
9. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator wyłoni 12 zdjęć, które zostaną wykorzystane do celów
promocyjnych Powiatu Bocheńskiego m. in. poprzez wykonanie kalendarza na 2014 r. Autorzy tych
zdjęć zostaną nagrodzeni.

10. Nagrodzone zdjęcia oraz zdjęcia dodatkowo wybrane przez Organizatora zostaną
wykorzystane do zorganizowania wystawy, która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Bochni w
terminie ustalonym z Miejskim Domem Kultury.

11. Jeden Uczestnik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia.
12. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich (w tym praw autorskich) oraz praw
innych użytkowników. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie
zdjęć sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów powodujących,
że nie nadają się one do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

13. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw
majątkowych na rzecz Organizatora na czas nieokreślony oraz udzieleniem mu wyłącznego prawa
do wykorzystywania zdjęć na następujących polach eksploatacji:

-

w zakresie wprowadzania do pamięci komputera, przetwarzania i publikowania na cele
o których mowa w ust. 9 i 10,

-

poprzez publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

-

druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie, w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych bez
prawa do wynagrodzenia na jakimkolwiek polu eksploatacji.

14. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 14. października 2013 r. na stronie internetowej
www.powiat.bochnia.pl.

15. Nagrody w Konkursie otrzymają autorzy dwunastu zdjęć wybranych przez Organizatora.
Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja, rozstrzygnięcie komisji ma charakter ostateczny i nie
przysługuje od niego odwołanie.

16. O miejscu i terminie wręczenia nagród osoby o których mowa w ust. 14 zostaną powiadomione
drogą telefoniczną.

17. Organizator zastrzega sobie prawa do przerwania lub odwołania Konkursu, a także do wydłużenia
terminu składania prac.

18. Udział w Konkursie jest równoważny z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1
do „Regulaminu konkursu fotograficznego
„Zabytki powiatu bocheńskiego w Twoim obiektywie” …

KARTA ZGŁOSZENIA
uczestnika konkursu fotograficznego
pt.: „Zabytki Powiatu Bocheńskiego w Twoim obiektywie” w ramach
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bochni „Weekendu
z zabytkami w Powiecie Bocheńskim” w dniach 28-29.09.2013r.

Imię i nazwisko .................................................................................................................
Adres zamieszkania ...........................................................................................................
Data urodzenia .......................................................
telefon .......................................... e-mail .........................................................................
Liczba fotografii …………………
Tytuł fotografii…………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do
nich pełne prawa autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na
publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przenoszę
nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe na polach eksploatacji
opisanych w regulaminie.

....................................................

……....................................................................

Podpis uczestnika konkursu

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu

Załącznik nr 2
do „Regulaminu konkursu fotograficznego
„Zabytki powiatu bocheńskiego w Twoim obiektywie” …

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………. (Imię
i nazwisko dziecka ) w konkursie fotograficznym pt.: „Zabytki Powiatu Bocheńskiego
w Twoim obiektywie” w ramach organizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Bochni „Weekendu z zabytkami w Powiecie Bocheńskim” w dniach 28-29.09.2013 r.

……………………………………….
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )

