
Konkurs Fotograficzny "Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem"

 

 Biuro Posła Janusz Zemke w Bydgoszczy ogłosiło wakacyjny konkurs fotograficzny.

Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego, spędzający wakacje w tym regionie mogą pomóc w wypromowaniu najpiekniejszych i

interesujących turystycznie miejsc, utrwalając je na fotografii. Czekają atrakcyjne nagrody, a wśród nich zaproszenie do

Brukseli.

 

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego "Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem"

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego "Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem", zwanego dalej Konkursem, jest bydgoskie

Biuro Poselskie JANUSZA ZEMKE – posła do Parlamentu Europejskiego.

2. Konkurs trwać będzie w okresie od 12 lipca do 30 września 2010 r. na warunkach i zasadach określonych w niniejszym

Regulaminie.

§ 2.

Cele i tematyka Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez popularyzację w różnych formach najlepszych

zdjęć konkursowych (wystawa fotografii, publikacja zdjęć, specjalna galeria na stronie internetowej posła www.janusz-zemke.pl,

itp.).

2. Tematem Konkursu jest przedstawienie na fotografii interesujących miejsc (ze względów architektonicznych, przyrodniczych,

rekreacyjnych, kultywowania obrzędów i tradycji) już turystycznie dostrzeżonych w województwie kujawsko-pomorskim, jak i

tych, które jeszcze nieodkryte, na taki walor zasługują. Fotografie powinny być wykonane w okresie trwania Konkursu i

odpowiadać hasłu „Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”.

3. Konkurs jest przeznaczony dla osób zamieszkujących na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, które spełniają

warunki określone w Regulaminie.

§ 3.

Zasady Konkursu

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:

    1) dzieci i młodzież, którzy w dniu zakończenia Konkursu nie    ukończyli 18 lat,

    2) osoby pełnoletnie.

2. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

    I. oceny zdjęć dokona Komisja konkursowa,

    II. oceny zdjęć dokonają internauci poprzez głosowanie na stronie posła www.janusz-zemke.pl

3. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać od jednego do maksymalnie trzech zdjęć w wersji tradycyjnych odbitek

papierowych (w formacie 10x15 cm), wraz z ich wersją elektroniczną na płycie CD/DVD – zapisane w formacie plików JPEG, o

rozdzielczości 300 dpi (ok.1800x1300 pikseli, lub wyższej).

4. Do każdej fotografii należy dołączyć następujące informacje:

    a) tytuł fotografii, datę i krótki opis miejsca jej wykonania, sfotografowanego obiektu, itp.

    b) imię i nazwisko autora pracy, wiek, adres, telefon kontaktowy, e-mail.

5. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace będące efektem obróbki cyfrowej (komputerowe zmiany, opracowania,

fotomontaż), jak również fotografie, które zostały uprzednio nagrodzone w ramach innego konkursu.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w

innym formacie czy rozdzielczości oraz fotografii, które w inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu.

7. Prace uczestników Konkursu w zaklejonych kopertach, będą gromadzone w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu w

siedzibie organizatora.

8. Komisja konkursowa zapozna się z nimi w momencie otwarcia postępowania konkursowego, czyli 4 października 2010 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu w I etapie nastąpi do 11 października 2010 r.

§ 4.

Komisja konkursowa

1. Przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu zajmuje się Komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją", w składzie:

    1) Ireneusz Nitkiewicz,

    2) Beata Krajewska,

    3) Tomasz Puławski,

    4) do oceny wartości artystycznej i technicznej zdjęć konkursowych zaproszony zostanie znany fotografik.

2. Komisja dokona kwalifikacji zgłoszonych fotografii, ich oceny oraz przyzna nagrody.

3. Członkowie Komisji, oceniając prace, wezmą pod uwagę w szczególności: zgodność zdjęcia z tematyką konkursową, wartość

artystyczną i techniczną, oryginalność i kreatywność podejścia do tematu.

4. Spośród zdjęć nienagrodzonych w I etapie Konkursu – Komisja wybierze 10, które zostaną zamieszczone na stronie

internetowej posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke  www.janusz-zemke.pl i wezmą udział w II etapie –

dodatkowym konkursie o NAGRODĘ INTERNAUTÓW.

5. Zasady głosowania internautów podane zostaną na stronie internetowej posła J. Zemke. Głosowanie rozpocznie się 11

października 2010 r. o godz. 8.00 i zakończy się 22 października 2010 r. o godz. 15.00. Zdjęcie, które otrzyma największą liczbę

głosów zostanie wyróżnione nagrodą internautów.

6. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o decyzji Komisji i głosowaniu internautów, a także o miejscu i terminie wręczenia

nagród – telefonicznie albo e-mailem.

7. Nazwiska nagrodzonych uczestników Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej posła Janusza Zemke

www.janusz-zemke.pl

8. Decyzje Komisji są ostateczne.

§ 5.

Nagrody

1. Komisja przyzna następujące nagrody:

    a) w kategorii dzieci i młodzieży:

        –    I miejsce: zaproszenie na wycieczkę do Brukseli wraz z opiekunem,

        – II miejsce: urządzenie wielofunkcyjne Hewlett Packard i torba do laptopa,

        – III miejsce: odtwarzacz mp3;

   b) w kategorii osób pełnoletnich:

        – I miejsce: zaproszenie na wycieczkę do Brukseli wraz z osobą towarzyszącą,

        – II miejsce: urządzenie wielofunkcyjne Hewlett Packard i torba do laptopa,

        – III miejsce: odtwarzacz mp3;

c) NAGRODA INTERNAUTÓW:

–   I miejsce: odtwarzacz mp4.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród albo nieprzyznania nagród w przypadku niskiego poziomu zdjęć

nadesłanych na Konkurs.

§ 6.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
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1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się

do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do

udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu powinien przesłać lub dostarczyć osobiście fotografie w zaklejonej kopercie w terminie do 30 września

2010 r. do godz. 15.00, na adres organizatora (Biuro Poselskie Janusza ZEMKE, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz), z

dopiskiem: Konkurs Fotograficzny „Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”.

3. Uczestnik wysyła prace na koszt własny.

4. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisane własnoręcznie przez uczestnika:

a) oświadczenie, że:

– jest on autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć,

– przenosi nieodpłatnie na organizatora Konkursu całość praw autorskich i pokrewnych do przesłanych zdjęć, a w

szczególności do nieograniczonego w czasie korzystania z nich i rozporządzania nimi do niekomercyjnego popularyzowania

województwa kujawsko-pomorskiego,

– zgłoszona praca konkursowa nie narusza praw majątkowych i osobistych osób trzecich oraz posiada zgodę do publikowania

wizerunków osób przedstawionych na zdjęciach.

b) zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika dla celów przeprowadzenia i popularyzacji

Konkursu.

Wzory „oświadczenia” i „zgody” znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, zawartą w

oświadczeniu, przesłanym wraz z pracą konkursową lub przed zakończeniem konkursu, tj. do 30 września 2010 r., na adres

organizatora (Biuro Poselskie Janusza ZEMKE, ul. Gdańska 10, 85-006 Bydgoszcz), z dopiskiem: Konkurs „Wakacje w

Kujawsko-Pomorskiem”. Wzór „oświadczenia” znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.

6. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z

nadesłaniem fotografii, co do której nie przysługuje mu prawo autorskie lub prawo do dysponowania wizerunkiem

przedstawionych na niej osób.

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy biur poselskich Janusza Zemke oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a

także osoby, które uczestniczyły już w wycieczkach do Brukseli na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego Janusza

Zemke.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Biura Poselskiego Janusza Zemke - posła do

Parlamentu Europejskiego.

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z opublikowania nieprawdziwych danych

osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji podanych w zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

3. Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.janusz-zemke.pl

4. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs, jeżeli nie zostaną złożone prace konkursowe przez minimum 10

uczestników.

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora Konkursu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do  jego zakończenia.

Ireneusz Nitkiewicz

Dyrektor Biura Poselskiego Janusza Zemke

Bydgoszcz, 12 lipca 2010 r.
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***

ZAŁĄCZNIKI:

do pobrania w formacie .pdf:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

treść załączników w formacie .doc:

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE

o przeniesieniu praw autorskich

Imię .....................................................................................................

Nazwisko .............................................................................................

Adres zamieszkania .............................................................................

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

Oświadczam, że:

a) jestem autorem i twórcą fotografii nadesłanych na Konkurs Fotograficzny ”Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”;

b) do fotografii tych przysługują mi na wyłączność i w sposób nieograniczony wszelkie prawa, w tym nieograniczone autorskie

prawa majątkowe;

c) dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek

zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na organizatora Konkursu

Fotograficznego ”Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”;

d) dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń

oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić organizatora konkursu na odpowiedzialność wobec osób

trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;

e) przenoszę na organizatora Konkursu Fotograficznego ”Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem” wszelkie prawa autorskie,

dotyczące dzieła, o którym mowa w pkt. a);

f) przeniesienie praw autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do

wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w

każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych, w celu niekomercyjnego promowania województwa

kujawsko-pomorskiego;

g) zrzekam się prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego;

h) wszelkie materiały przekazane przeze mnie organizatorowi Konkursu Fotograficznego ”Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem"

stają się jego własnością z chwilą ich przekazania;

i) znana jest mi treść regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt. a).
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.............................................................................

           (podpis autora pracy konkursowej)

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

(podpis rodzica/opiekuna autora pracy konkursowej)

       (dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich)

***

Załącznik Nr 2

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

       (miejscowość)                                                                                                                                                (data)

Imię ..................................................................................................

Nazwisko ..........................................................................................

Adres zamieszkania ..........................................................................

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

Telefon: ............................................................................................

E-mail:  .............................................................................................

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla

potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Fotograficznego ”Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”, zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Mam świadomość o celu zbierania tych danych, o prawie wglądu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.

 

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

           (podpis autora pracy konkursowej)

 

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

  (podpis rodzica/opiekuna autora pracy konkursowej)

         (dotyczy wyłącznie osób niepełnoletnich)

 

***

Załącznik Nr 3
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................................................            .............................................

           (miejscowość)                                                                            (data)

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

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

Adres zamieszkania

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

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

Telefon:  ..........................................................................................

E-mail: .............................................................................................

OŚWIADCZENIE RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Wyrażam zgodę na udział dziecka

.............................................................................................................,

                                  (imię i nazwisko dziecka) 

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, na udział w Konkursie Fotograficznym „Wakacje w Kujawsko-Pomorskiem”,

organizowanym przez bydgoskie Biuro Poselskie Janusza ZEMKE, posła do Parlamentu Europejskiego.

 

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

          (podpis rodzica/opiekuna)

***
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