Pszczółki,18.07.2010r.

Wójt Gminy Pszczółki
Hanna Brejwo
zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie fotograficznym
„Pszczoła w zdjęciu”
Regulamin
1.
2.
3.
4.
5.

Organizatorem konkursu fotograficznego „Pszczoła w zdjęciu” jest Gmina Pszczółki.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
Każdy z autorów może zgłosić do 5 fotografii.
Technika wykonania prac jest dowolna.
Prace należy składać w terminie do 6 września 2010 r. sekretariacie Urzędu Gminy w
Pszczółkach, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki.
6. Prace powinny być wykonane w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w
plikach nie przekraczających 1MB, zapisane na płycie CD lub DVD oraz wydrukowane na
papierze fotograficznym w formacie A5 lub 20x30 cm.
7. Do zdjęć należy dołączyć zgłoszenie według załączonego wzoru.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
9. Przekazane prace nie będą zwracane. Z chwilą przekazania fotografie przechodzą na
własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do przekazanych zdjęć.
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji, w dowolnym nakładzie używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach promocji Gminy Pszczółki.
11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Zgłoszone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Pszczółki
www.pszczolki.pl
oraz wystawione podczas imprezy pn. „Święto Miodu
Pszczółkowskiego” w dniu 26 września br. w Parku Lipowym w Pszczółkach.
14. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięzców nastąpi dnia 26 września 2010 r. podczas
imprezy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego”.
15. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.
16. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nie przewiduje się
składania żadnych odwołań.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celu promocji organizatora
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoja
zgodę na powyższe poprzez przesłanie do organizatora zgłoszenia zgodnie z załącznikiem
do niniejszego regulaminu.
18. Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 58-683-90-01 u p. Ewy Grabowskiej.

Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu fotograficznego
„Pszczoła w zdjęciu”

Zgłoszenie do udziału w konkursie „Pszczoła w zdjęciu”
organizowanym przez Gminę Pszczółki
Tytuł pracy:

…....................................

Imię i nazwisko autora zdjęć: …....................................
Adres autora:

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

Telefon kontaktowy:

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

E-mail:

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

Informacja o autorze zdjęć:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Komentarz do zdjęć (opis zdjęć, miejsce i technika wykonania, wskazówki do interpretacji i inne
informacje):
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie do zgłoszonych w ramach konkursu zdjęć.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie organizatorowi autorskich praw majątkowych do zdjęć
w celu wykorzystania ich do promocji Gminy Pszczółki (druk w dowolnej liczbie publikacji, w
dowolnym nakładzie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celu promocji
organizatora.

…...................................
Podpis autora zdjęć

