Regulamin Konkursu Fotograficznego 2018r. :
Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa
I. Organizatorzy
1.

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii,
mieszcząca się przy ul. Ks. Z. Sajny 1 w Górze Kalwarii, zwanej dalej Organizatorem.
II. Cel i założenia konkursu

1.

Celem Konkursu jest popularyzacja CZYTELNICTWA oraz promocja Miasta i Gminy Góra
Kalwaria.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.

Konkurs ma zasięg lokalny i dotyczy mieszkańców gminy Góra Kalwaria oraz osób
spędzających wakacje na terenie gminy Góra Kalwaria.

2.

Konkurs nie wyszczególnia kategorii wiekowych.

3.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

4.

Prace konkursowe można nadsyłać od 09 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
(do północy) i wypełnione oraz podpisane oświadczenie (skan) lub dostarczyć
podpisane oświadczenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii
(w godzinach otwarcia placówki).

5.

Prace konkursowe należy zgłaszać mailowo, na adres:
bibliotekagkwakacje@poczta.fm, z dołączonym tytułem i nazwa /opis miejsca/
krajobrazu gminy Góra Kalwaria oraz swoimi danymi osobowymi: imię, nazwisko,
miejsce zamieszkania, kontakt: telefon (w przypadku osób nieletnich telefon
kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych).

6.

Zdjęcie może być wykonane dowolną technika fotograficzną.

7.

Zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg, dłuższy bok 3000 pikseli, fotografia
cyfrowa.

8.

Tematykę zdjęcia powinna stanowić książka bądź czytelnik z książką na tle gminy
Góra Kalwaria jako miejsca spędzania wolnego czasu w wakacje. Zdjęcia ukazujące
niewłaściwe treści, odbierane powszechnie jako niewłaściwe (nie obyczajowe) bądź
niezgodne z prawem nie będą dopuszczone do konkursu.

9.

Uczestnik zobowiązany jest do wysłania na konkurs tylko jednego wykonanego przez
siebie zdjęcie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaświadczeniem o posiadaniu
praw autorskich do zgłoszonej fotografii.

10. Zgłoszone zdjęcia, które nie będą spełniały warunków, o których mowa w niniejszym
regulaminie nie będą dopuszczone do konkursu.
IV. Komisja konkursowa
1.

Nadesłane prace oceni jury, powołane przez dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górze Kalwarii, w skład którego wejdzie:
Aleksandra Fedynicz-Komosa–Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Justyna Kamińska
–instruktorka Warsztatów Fotograficznych w Ośrodku Kultury oraz Magdalena Gaładyk
– bibliotekarka.
Nagrody ufundowane zostaną przez pozyskanych sponsorów oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w Górze Kalwarii. Nagrodzone zostaną trzy najciekawsze fotografie.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

4.

Nagrodę można będzie odebrać w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze
Kalwarii do końca listopada 2018 r.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
V. Postanowienia końcowe

1.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2.

Prace nie będą odsyłane do Uczestników.

3.

Autorzy prac zachowują prawa autorskie.

4.

Biorąc udział w niniejszym konkursie, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu
i zobowiązuje się stosować do jego postanowień (w przypadku osób nieletnich
rodzice/opiekun prawny).

5.

Udział w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Zgłoszona
do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej
całość praw autorskich. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej
fotografii na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w
materiałach związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości
na portalach internetowych Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej
licencji niewyłącznej do swojej fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń
czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie
lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych,
w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub
fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska
i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych
z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji),w wydawnictwach Organizatora,
a także na stronach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.
7.

Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia
w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy
konkursowej. Uczestnik może zostać poproszony o przesłanie pliku źródłowego nie
poddanego obróbce komputerowej.

8.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych
Organizatora.
Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii jako administrator danych informuje,
że dane Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu
Fotograficznego. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu, aktualizacji,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu
na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych Uczestnikowi Konkursu
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest
dobrowolne i odbywa się na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO . Dane będą
przetwarzane do daty ustania przydatności. Wyjaśnień w sprawach związanych
z
danymi
osobowymi
udziela
inspektor
ochrony
danych
(IOD)
e--mail :bibliotekagk@poczta.fm

9.

Informacji dotyczących Konkursu udzielają pracownicy biblioteki, osobiście, mailowo
bądź pod numerami telefonu: 22 727 32 77-Biblioteka w Górze Kalwarii ,
Filia w Czersku 22 727 37 75.

