Regulamin Konkursu Fotograficznego,,Oczami patrioty”
§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego inspirowanego 100-leciem odzyskania przez
Polskę niepodległości pt.: „Oczami patrioty” zwanego dalej Konkursem, jest Gmina Brody,
z siedzibą przy ul. Rynek 2, 68-343 Brody.
2. Celem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Brody do aktywnego, rodzinnego
udziału w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprzez
poszukiwanie i kreatywne postrzeganie zjawisk, elementów symbolizujących Polskę,
nawiązujących do patriotyzmu, państwowości, historii czy krajobrazu Polski.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Brody.
4. Konkurs rozpoczyna się dnia 02.05.2018 r. i trwa do dnia 01.10.2018 r.
5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1. Każdy uczestnik może nadesłać 1 fotografię.
2. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów
pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
3. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres
zdjeciepatriotyczne@brody.pl.
4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub RAW.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej
jakości technicznej.
6. Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie
mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich (Załącznik nr 1), w tym w szczególności dóbr
osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w
warunków.
8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych,
jak również z niego wyłączonych.
§ 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędą jest wyrażenie przez uczestnika zgody na
przetwarzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu (Załącznik nr 1) oraz
wypełniena .
2. Zgłoszenia przyjmowane będą od 02.05.2018 r. do 01.10.2018 r..
3. Każde zgłoszone zdjęcie musi posiadać: tytuł i opis zdjęcia oraz dane uczestnika
zgaszającego daną pracę.

§ 4 Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Wyboru laureata Konkursu oraz wyłonienia uczestników, których pracę zajeły II i III
miejsce dokonuje Komisja Konkursowa powołana prze Wójta Gminy Brody.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji.
3. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Gminy Brody do dnia 31.10.2018 r..
4. Organizator przewiduje następujące nagrody:
za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa
Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
5. Wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2018 r. podczas uroczystych obchodów święta
narodowego.
6. Odbiór nagród odbędzie się poprzez odebranie nagrody osobiście. W przypadku osób
niepełnoletnich odbioru nagrody musi dokonać Laureat wraz zrodzicem/opiekunem
prawnym.
§ 6 Wykorzystywanie prac i ochrona danych osobowych
1. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu
będą przetwarzane do celów związanych z organizowaniem Konkursu,
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
2. 2. Uczestnik Konkursu przez nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, iż:
a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych
fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich
publiczne udostępnianie,
3. b. zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.brody.pl po zakończeniu
Konkursu,
3. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi zgody w zakresie
utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego
odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy
konkursowej.
4. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu
będzie Organizator.
4. 5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
5. 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach
związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, jednak
niezbędne do przekazania nagrody.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
pn.: „Oczami patrioty”
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
……………………………………………………..………………………………………….
Dane kontaktowe:
 adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
 adres korespondencyjny:
……………………………………………………………………………………
................................................................................................................................
 nr telefonu, adres E-mail:
……………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................
Tytuł fotografii
……………………………………………………..………………………………………….
1. Oświadczam, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz, że nie narusza ona
jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora do celów
związanych z organizowaniem Konkursu, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
4. W przypadku niezgodności z prawdą ww. Formularza zgłoszeniowego zgadzam się ponieść
całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuję się
pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty z tym związane.
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i obróbkę fotografii dowolną
techniką, bez ograniczeń, co do terytorium i liczby egzemplarzy przez Organizatora konkursu.

___________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu lub opiekuna prawnego
data i podpis

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszeniowy do konkursu
pn.: „Oczami patrioty”

Dane opiekuna prawnego małoletniego uczestnika konkursu*:
1. Imię i nazwisko:
……………………………………………………..………………………………………….
2. Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
3. Adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................
4. Nr telefonu, adres E-mail:
…………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................
____________________________________
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
data i podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) w zakresie koniecznym
do prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody
przez Organizatora oraz w celach promocji konkursu.

______________________________
Imię i nazwisko uczestnika konkursu
data i podpis

* Dane wypełnia opiekun prawny małoletniego uczestnika konkursu

